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ΡΒΑΡΑΤΙΟ 

ΑΔ ΟΑΝΤΙΟῦ Μ. 

(ΟΟΡΙΟΘΕΒ Οταςοὶ Μ858. φυοτυπι γατγιδηΐος ἀοίοτρη δὰ ΓΑδγαπι Οπεὶςῖ, ἔμπης ἰἰάετ 408 σοη} δά 
Ῥτϑοςάδηῖεπλ [Ἰδγαγη, ὕηο τάπυπλ Ἔχοθρῖο, οὐ ἀδίαγ ΝΟΌΓΙΑ ἴπ τεσεπήοης (δαυεηῖ. Οοά δὰ τε]!- 

4υοβ, αφυδηΐυπὶ ἀς Τοχίυ Γἰδγὶ ἀδίτο ἴῃ Πηρι115, δὺϊ ἢ φυά ἀυἀ ἀς 115 δηϊτηδάνεγίι ἀορεαῖ, ἃ αυοαᾳὰς 
ελάδθῃ τεοθηῆο ἀεοϊαγαθιῖ. ΕἸρυγα ἡυγλογαὶαθ, αθυβ Π1Π1] εχ δάνογίο ἀρροηϊυγ, ἀθδῆρπδης (οάϊςας, 
αἴ 4101, φὰϊ Γιθγυπ (ὐαπίιοὶ Ἰηϊορταχα σοπίιηςφηῖ. 

1. 
23. 68. , 

γο, ἴῃ Οδιίδίορο Ἀεεσι πυπλ. 8. (οπείπεῖ, υἱ νἸἀεζαγ, ῬΓοσΟρῚΪ ϑοβο] απ εἰς τὰ ἄσματα 
τῶν ἀσμάτων εχ Ογρεπε, Οτερογ. ΝΥ. Ογτγι]]. ΑἸεχ. ὅζο. Ἴχοογρίι. Νόοη ςοηξεγ- 
ἴὰγ, Π1ῇ δὰ σᾶρ. ργίπχυση. ΟἿ. Ῥγαξ. δὰ Ῥγονεγῇ. ὅζο. 

1οὔ. 147. 

155, [ποῖριϊ δὰ νεῦρα, «παγγειλον μοι ΕΓ. 7. ΠΔΡ. 1. 

157. 159. 161. 
248. 252. 253. ' β 

254. χοῦ. β : 
.297, [)εῆηϊξ δά νος. τῇ τεκϑση αὐτὴν ΥΕΓ. 8. ΟΔρ. ΥἱἹ. 
300, (ὐοάεχ ΕροηΙ, τῷ πρώην ᾿Αρχιεπισκόπου Σλαδινίον καὶ Χερσῶνος, ὨΜΠ1. 11, Τ]ΘΙΡΓΔΏΔΟΘΙ5, 

ίξε ΧΙΙ. ἰὴ οἄανο. (ὐοηξηεῖ (ὐδητίουπὶ οσυπὶ (Οὐπηπηδηΐαγιο. Τεχίαβ εἴ (οπημηςδη- 

τἰαγῖι5, 401 (6 πχυΐζαο Θχοῖριυηΐ, (ογρ ἰης Πτ6Γ15 α] υἀδτλ τηδρηϊτυάϊη15, (ΟὐΟπλτηδη- 
τΑγ]ὰ 5 ἸΠΟΙΡΙ : Τὰ πρόσωπα τοῦ βιδλίου τοῦ ἄσματος. νυμφίος κ. τ. λ. 

ἘΠΙΤΙΟΝΕΘΒΘ, φυκ ἰῃ ργιογιδι 1δγι5, εθάθπι ᾿η Ὦος ΄υοαια σοηξεγυητίαγ. 

ΡΑΤΒΕΘΒ εἰ ΘΟΚΙΡΤΟΚΕΒ ΟἈΖΈΟΙ ἔπηὶ πάδη ἔεγε χαοόγαπ οἰτατοηεβ δηῖεα ἀείςγιρῇ. 

ΝΕΚΘΙΟΝΕΘ ἔμηϊ ϑγγίδοα Βαν- Ηεῦγαι, [μαἴηα ψείυβ, εἴ Αγηχθηᾶ εχ 1 5 Οοάιϊοιδις ϑεγρὶὶ Μά]. [.8- 
[1ὴ4 Ρβῆς ἴοίᾷ σοπιλριδία εἰδ εχ νδγι18 5. ΑἸ θγοῦ! ὀρεγθυβ; ρδις!8 τΔηζαῃι γεγῆςι- 
115 εχ ΕΠϊδγοηγηιο, Αὐυριέηο, ὅζο. εἐχοερῖ8. Ὑιάς ϑαδδίεγι Αὐἀγηοηϊς. ργῶν. [1ὴ 
Οδηῖις. (ὐδηϊῖςοσ. 

“. Ρ,. 
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ΚΕΦῚ. ο ΠΕΣ ὦ β 
Ι. 2. Ασμα. ἀσμάτων, ὅ ἐς Σαλώμων. Φιλησάτω με ἀπὸ φιλημάτων σόματος αὐτᾶ- ὅτι ἀγαϑοὶ 

, ΖΜ Υ 

΄“΄- -- 
3. μαςοί σδ ὑπὲρ οἶνον, Καὶ ὀσμὴ μύρων σὰ ὑδὲρ πάντα τὰ ἀρώματα" μερὸ ἐχχεγωθὲν ὅ ὀγομά σδ" 

4. διὰ τᾶτο γεάνιδες ἡγάπησάν σε, Εἴλχυσᾶν σε" ὀπίσω σου εἰς ὀσμὴν μύβων σοὺ δραμᾶμεν: 7 

ἥνεγχέ Ε ὃ βασιλεὺς εἰς τὸ μα αὐτδ' ᾿ἀγαλλιασώμεδα χαὶ εὐφρανϑώμεν ἑ ἐν σοί" ἄγ 

ζ. μεν μαςς σὲ ὑπὲρ οἶνον" εὐσύτης ἠγάπησε σε. 

͵ ΕΣ τ 

ΠΗ ΠΕ ΠΣ 
“αὶ κιρ' “πε 

Μέλαινά εἰμι «ἐγὼ χαὶ χαλὴ ϑυγατέρες Ἵερε-- ζν τ αι α. 

ΤῸ. 11. 

12. 

13. 

14.155. 

16. 

7..." 

Ὡς 

᾿ς ποιμαινεις τοό. πᾷ κοιτάσεις ΑἸεχ. 

, ἀεχ) τξς. 

φαλὴμ, ὡς σχηνώματα Κηδάρ, ὡς δέῤῥεις Σαλὼμών. Μη βλέψητέ μὲ ὅτι ἐγώ εἰμι μεμελανώ- 

μένη, ὅτι πραρέξλεψέ με ὁ ἥλιος" υἱοὶ μητρός με ἐμαχέσαντο ἐν ἐμοὶ, ἐϑεντό με φυλάχισσαν ἐν 

ἀμπελῶσιν, ἄμπελωνα ἐμὸν ὃκχ ἐφύλαξα. ᾿Απάγ ειλόν βοι ὃν ἠγάπησεν ἡ Ψυχή μου, τσ σοι- 

μαίνεις, τϑ χοιτάζεις ἐν μεσημθρίᾳ, μήποτε γένωμαι ὡς περιξαλλομένη ἐ ἐπ᾿ ἀγέλαις ἑταίρων σξ. 

᾿Εᾶν μὴ γνὼς σεαυτὴν ἣ χαλὴ ἐν γυναιξὶ (γ, ἔξελϑε σὺ ἐν πτέρναις τῶν ποιμνίων, χὰαὶ ποίμαινε 

τᾶς ἐρίφες σ8 ἐπὶ σχηγώμασι Τῶν ποιμένων. Τῆ ἵππῳ μὲ ἐν ἅρμασι Φαραὼ ὡμοίωσά σε ἢ πλη- 

δῖον. μού. τί ὡραιώϑησαν σιαγόνες σου ὡς τρυγόνος, τράχηλός σου ὡς ὁρμίσχοι, Ὁμοιώματα 
χρυσίου “«σποιήσομέν σοι μετὰ φιγμάτων τὸ ἀργυρίου. 

νάρδος μου ἔδωχεν ὀσμὴν αὐτξ. 

Ἕως οὗ ὁ βασιλεὺς ἐν ἄναχλίσει αὐτϑ" 

᾿Απόδεσμος τῆς ςαχτῆς ἀδελφιδὸς μου ἐμοὶ, ἀναμέσον τῶν μὰς 
ςῶν μου αὐλισθήσεται. Βύτρυς τῆς χύπρε ἀδελφιδός μου ἐμοὶ, ἐν αββελοδιν Ἐνγαδδί. ᾿Ιδὲ εἶ 
χαλὴ ἡ πλησίον μου, ἰδοὺ εἶ χαλῆή: ὀφϑαλμοί σου περιςεραί. 

1. ἴΑσμα ἀσμάτων] ασματὰ ἀσματων 22. ὃ ἐς) Σαλωμών] 
κ.7ο.. Σαλωμών], ργφτηϊῖ, τω 23, τού, 127, 1ς7, 1ς9, 248, 252, 
254, 300. Οομρὶ. ΑἸεχ. Αἴβδη. ἴ, 97. τὰ Σαλομὼν ιόι. 

11. ἀπὸ φιλημάτων) απο φιληματος τιοό. ὅτι ἀγαϑοὶ μαςοΐ 

σε] φεία δοπα (μπὲ ἰοφμεία ἑκα Οτίφει. ᾿ϊ. 41. μαςοΐ σ5} ῥταταΐεῖ. 
ο! 70. 

111. ὄνομα σου] ονομα σοι 111,23, (16:1, 248. πηᾶγρ.) 251) 297, 
300. ΟΥΓ1}. ΑἸεχ. νοΐ. ἱ.- Ῥᾶτῖ. ἱ. ἢ. 133, 300. 

ΙΝ. Εἵλκυσαν---ὀσμὴν] εἰ Ἰγακεέγεπὲ 'ε ῥο (ΕΣ : [κπ οὔογονε Οτίρευ. 

ἱ, 41. Εἴλκυσᾶν σε] εἵλκυσάν με Οοπρὶ. ΑἸεχ. Ογτῖ!!, ΑἸεχ. νοὶ. . 
Ῥϑτῖ. 1. Ρ. 300. αἰγαλε ποι: Απιδυ.0 ὀπίσω σε͵ σε Ἰρπᾶῖ. ΕρΡ. 1η- 
ἴετρ. 84 Ερμεῖ, δ. 1). - εἰς ὀσμὴν---δραμδμεν] εἰς ὀσμὴν εὐωδίας δραμδ- 
μαι Αἴβδη. 1. 8ςς. μύρων σξ] μύρα σε ΟΥ̓]. ΑἸεχ. νοΐ. 1, ρατῖ. ἰ, 

Ρ.373. δραμδμεν] δραμεμεϑα 23, 297. Ιρπαῖ. ]. οἷ, δραμᾶσα 
᾿ἴ ΟΥ̓ΠΙ]], ΑΙοχ. νοἱἹ. 1. ματῖ. '. Ρ. 209. (( . νοὶ. 1. ῥϑτῖ. 11. ἢ. 3723. νοῖϊτ ν. 

Ρ. 502.) ἔδραμον Ὑμεοάοτεῖ. {Π. 1317. εἰσήνεγκέ με} εἰσηγαγε μὲ 
70, 297, 390οθ. εἰς τὸ ταμεῖον] εἰς τὸ ταμίειον γ0, τού, 1ς7, 1ζ0, 
ιόι, 252, 2ς3,) 296, 300. (οπιρὶ. ΑΙεχ. ἀγαλλιασώμεϑα) αγαλ- 
λιασομεϑα τοό. ἀγαπήσομεν) αγαπησωμεν ό8, 70, 147, 1 579 1 90; 

τόι, 4ς2. ΑΙά. ἀμ απει Απῖδυ. ὑπὲρ οἶνον] ὑπὲρ ηλιον 23. υπεῤ 
σπλον 68. ἠγαάπησέ σε] ἡγαπησεμε 147, 10. 

Υ. εἶμι ἐγὼ] αὶ Ἐγὼ 33, 70, τού, τότ, 448, 2ς2, 2.3, 297, 300." 
Οοπιρί. ΑἸεχ. Αἴμδη. 11. 124. Ὑτμοοάογεῖ. ἱ, 1210. ϑυγατέρες Ἵερας 

σαλὴμ!] ϑυγατὴῤ Ιερεσαλημ 23, 147. ϑύυγατερες Ισραηλ 6ό8ι ὡς 
δέῤῥεις] ὡς δερριν γο. ὡς δέρρις τό ἵν "48 252. (πρὶ. ὡς δέρρι ((ο) 
2ού. ΤΥ Ν ' 

ΥΙ. Μὴ βλίψητέ με] α με τόϊ, .48, Οοιηρί. μεμελανωμένη] 
μελανωμένη ΑἸά. ὅτι π:ιαρέδλεψέ με ὁ ἥλιος] φικῖα ποι (Ὲ ἱπιμέμες πὸ 
Μ᾽: Ατηδσ. με φυλάκισσαν] με φυλασσεσαν 23. ἐν ἀμπελῶσ!»] 
ἐν ἀμπέλων 23οο. ἀμπελῶνα ἐμὸν] αμπελωνα, δὲ ἐμὸν τοό.. οὐκ 
ἐφύλαξα] οὐκ ἐφυλαζαν 111]. , 

ΥΙ1. ᾿Απαγίειλόν μοι] απαγίειλων μοι (1π Ηἷδ νετοΐβ ἱποῖρίς Οο- 
πϑ ποιμαίνει.) πε χοιταζεις 1το6. πε ποιμαινὴς 1ς7. 

πὸ ποιμανεῖς ΑἸεχ. . πϑ ποιμαίνεις---μεσημδρίᾳ } πε κοιτάζεις πὰ 
ποιμαίνεις ἐν μεσημξρίᾳ Ογή!. ΑΙεχ. ἷν. 1ς9ς. πῇ κοιτάζεις) πε 

κὐὶ πατέρ Αμηδσ. ὡς περι- 

" 

νοΣ. Π. 

Ἰδοὺ εἶ χαλὸς ἀδελφιδός μου, 

ξαλλομώη] ὡσει περιδαλλομενη 70, 157, 10. Αἰά. εἰγοιπιαπαῖδα 
Ατδτ. ὡς περιδαλλομένη ὅς. δὰ ἔπ. ςοτλ.} ἐ ἐπ᾿ ἀγέλαις ἑταίρων σὰ 

ὡς ῥεμξομβη. Αἴββῃ. ἡ. ἴοος. ἐπ ᾿ ἀγέλαις] ἐπ᾿ ἀγελας 253. ΛΙρεγ 
ξἴεζες Αὐοδτ. ἐπ᾿ ἀγέλαις ἑταίρων σε} ἐπ᾿ ἀγελα σε (ἢς ῥτὸ ση) 
23. ἑταίρων σι] ἑτερὼν σα τξξ. 

. ΨΠ]Ι. Ἐὰν μὴ Ἵ γνῷ] ἐαν μὴ ἔγνὼς 10οο. ἐᾶν μὴ ἐπιγνῷς Ῥιοςορ. 
ἴῃ (αι. Νίο. ἴοπὶ. 1. ἢ. 1482. σεαυτὴν] ἑ ἑαυτὴν Αἴμδη. ἴϊ. 124. 

ἔξελθε σὺ] ἐξελϑε σ' σοι τος. Αἴεχ. “ΛΑ σύ Αἴδδη. ]. οἷξ. 

Ἢ σε 200. τῶν ποιμένων Αἴμδη. 1. εἷξ, 
παςμΐς Οτρεη. 11. τό. Απηδτ. 

ΑΙεχ. 
ΙΧ. ἐν ἅρμασι) ἐπ᾿ αρμασι 11]. ὡὠμοίωσά σε] ομοιως δὲ 23. 

Χ. ὡς τρυγόνος] ως ΤΕΥ 68, 42... ΑΙοχ. ὑπὲρ πρυγόνα 4 (ο- 

ἄϊοεβ ϑετεὶὶ. τραχηλός σ8} τραχῆλοι σῇ 3900θ. ὡς ὁρμέσκοι] ως 
ορμίσκος 117, 2.4. βομξ γεαϊϊπεομία Ἀτηδγ. 

ΧΙ. ποιήσομεν σοι} τοοιησωμεὲν σοι 10, 147» 1ςζ, 109. 
σιγμ. τῇ ἀργ.} εἰ δ βικῆίοπίδες ἀγρεπιὶ, Ατηδτ. 

ΧΙῚ. ἐν ἀνακλίσει] α ἐν 147. 
ΧΙΠ, ᾿Απόδεσμος] απο δεσμου 68... ᾿Απόδ. τῆς ςακτῆς] Οοἱ!ὶ- 

ϑαιο γεα Ατοῦύ. τῆς σακτῆς] μου 23. κ τῆς 243, 300. 
ἀδελφιδός μου] αδελφηδὲς με (ἢς) 23. αδελ ιδὰς μὲ (ἤς ςοπῇληϊετ) 
253. Ργαρηηϊῖ, ὁ 200. ἀδελφ. μδ ἐμοὶ] α, ἐμοὶ ΑἸά. εοημοότγίπες 
γιέ; δοίτγο ἐγργὶ ζγα!εγ πεεμς ναί Ατηδυ. τῶν μαςῶὼν μου] των μα- 

ϑητῶν με 23. τῶν μᾶςων σδ 207. αὐλισϑήσεται γεέφμίεεῖ!. Ἀτηθς. 

ΧΙΝ, Βότρυς---ἐμο!} Ναγάκε ἐγρτὶ εοη οότίπμς πιοες Ἀτρδτ. 

φιδός} αδελφιδὰς 22. ἐμοὶ} α 29). ἐν ἀμπελῶσιν] ἐν ἀμπελῶνι 
147, 2907. ΑἸά.. Ἐνγαδδι) Ἐνγααδει 68. Ἐνγαδδὴ τς. Ἐνγαδδει 
τς). Ργαιηϊε, ἢ 2 ς1. 

ΧΥ. εἶ καλὴ 19] ἡ καλὴ 22,,1ςς) 296.. δοκα Απιδτ. ἢ πλησίον 
μ5) α ἢ 23, 1ζς. “ εἶ καλή 25] ἡ καλὴ 23, (2 ς2. σοΥτ. πηᾶγρ. φιλη 

μ90υ) 296. , εἶ3οο. ὀφϑαλμοί σου] οφϑαλμος σου 111. ρα. 
οἱ τού, 3οο. Ογτ]}. ΑἸεχ. νοὶ. ἴ. ραττ, 11... Ῥ. 129. εἰ (δι. Νίο. ἴοπὶ. ἱ. 
Ῥ-39. σπεριςξεραι } τπεεριξερᾶς ΟΥΠ}}]. ΑἸεχ. νοΐ. ἱ. ῥαστ. ἱ. ῥ. ὅς. 
3. Οοὐϊοεβ ϑετρὶϊ ουὐττι Ν ἐπεῖδ' ταεριξερὼν ΟΠ}. ΑἸεχ. νοΐ. '. ματί. 11. 
Ρ. 129. 

ΧΥῚ. 

6 Ὃ 

ἐπὶ σκηνώμασι) ἐπ ἰσδεν- 

τῶν ποιμένων) Ἕ σου ἰηῖοσ ἸΠΟΟ8 

μετὰ 

εἶ καλὸς] καλλος (οἰ ο ε1} 22. ὄϑελφιδός μον] δ αδελ- 

Ἀ4Π7Ὁ} 

σις 
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“ ὑοσν 
, 

“ἡ, 

᾿᾿ με Π 

ἀδελ- “ 

. ἈΟ' 
δ.» 



Α Σ Μ Α. 

ΚΕΦΙ, 

χαΐ γε ὡραῖος πρὸς χλίγη ἡ ἡμῶν σύσχιος. Δοχοὶ᾽ οἴκων ἡμῶν χέδροι, ἐατηοματα ἡμῶν χυχά- χ7. 

θίσσοι. 

ἘΓῺ ἄνϑος τῇ σπεδίε, χρίνον τῶν χοιλάἄδων. 

ἀναμέσον τῶν ϑυγατέρων. 
Ὡς κρίνον ἐν μέσῳ ἀχανϑῶν, ὅ ὅτως ἡ πλησίον μδ 1. 2. 

Ὡς μῆλον ἐν τοῖς ξύλοις τῷ ὀρυμβ, ϑὅτως ἀδελφιδὸ ὡς μου ἀναμέσον 83: 

τῶν υἱῶν" ἐν τῇ σχιᾷ αὐτὸ ἐπεδύμησα, χαὶ ἐχάδισα, χαὶ χαρπὸς αὐτὰ γλυχὺς ἐν λάρυγγί μου. 

Εἰσαγάγετέ με εἰς οἶχον τξ οἴνου, τάξατε ἐπ᾿ ἐμὲ ἀγάπην. Στηρίσατε με ἐν μύροις, ςοιδάσατέ 4. ς. 

με ἐν μήλοις, ὅτι τετρωμένη ἀγάπης ἐγώ, 
18. περιλήψεταί. με. 

 Φωγὴ ἀδελφιδξε μου, ἰδὲ. ὅτος 
Ὅμοιός ἐςιν ἀδελφιδός “μου τῇ δορχάδι ἣ 

γεδρῷ. ἐλάφων ἐπὶ τὰ ὅρη Βαιϑήλ' ἰδὲ ὅτος ὀπίσω τῷ τοίχε ἡμῶν, απ αραχύπ]ων' διὰ τῶν ϑυρίδων, 
ἐχχύπηων δια. τῶν διχτύων. 
μὲ, χαλή μῶ, περιςερά μᾶ. 

ΚΕΦ, 
Ι΄. 

Εὐώγυμος αὐτξ ὑπὸ τὴν χεφαλῆν μᾶδ, χαὶ ἡ δεξιὰ αὐ-. 6. 

“Ὥρχισα ὑμᾶς ϑυγατέρες “᾿Ἱερεσαλὴμ' ἐν. δυνάμεσι καὶ ἐν ἰσχύσεσι τῷ 7. 
ἀγρδ" ἐαν ἐγείρητε χαὶ ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην ἕως, ὅ ϑελήσὴ. 

ἥχει πηδῶν ἐπὶ τὰ ὅρη, διαλλόμενος ἐπὶ τὰς βενές. 

8. 

9. 

᾿Αποχρίγεται ἀδελφιδός με, χαὶ λέγει μοι, ᾿Ανάςαι, ἐλϑὲ ἡ “λησίον το. 
Ὅτι ἰδὲ ὁ χειμὼν πταρηλϑὲν, ὃ ὑετὸς ἀπῆλθεν, ἐπορεύθη ἑαυτῷ. τι. 

Τὰ ἄνϑη ὥφϑη ἐν τῇ γῆ; χαιρὸς τῆς τομῆς ἔφϑακε, φωνὴ τῆς τρυγόνος -ἠχάσϑη ἐν τῇ γῇ ἡμῶν. 12. 
Ἡ συχὴ ἐξήνεγχεν ὀλύνϑους αὐτῆς, αἱ ἄμπελοι χυπρίζεσιν, ἔδωχαν ὀσμῆν" ἀνάςα, ἐλϑὲ ἡ πσλη- 12. 

σίον με, χαλή με, περιςερά μα, χαὶ ἐλθὲ, Σὺ περιςφερά μα, ἐν σχέπη τῆς. πτέτρας, ἐχόμενα τῇ 14. 
φροτειχίσματος" δεῖξόν μοι τὴν ὄψιν σου, χαὶ ἀχότισόν με τὴν φωνήν σε, ὅτι ἡ φωνή σε ἡδεῖα, 

χαὶ ἡ ὄψις σου ὡραῖα. 

λοι ἡμῶν. χυπρίζεσαι. 

φιδὰς μον 21. ῥγαπιϊῖ, ὁ 1ς7. ΑἸεχ. καί γε ὡραῖος] καὶ γὲ συ 
ὥραιος 33. καί γε ὡραῖος ἄς. δὰ Άπ. οοπι.} εἰ νώροι »υδεάεν. “14- 

εἰϊπαιίο πογα ὁρατά : Ατηῦτ. (( ἢ. Οἥρεη. ἃ. 19.) τὩρὸς χλίνῃ ἡμῶν) 

λτρος 70, τού, 1475 1.9. ὥρος χλινὴν ἡμῶν τς}, 2979 300. Οοπηρὶ. 

κλίνη πμῶν 2:5. ἈΙὰ,᾿ σύσκιος] συσχηνος 155. 
ΧΙ. Δοχοὶ οἴκον] δοχοι οἰκεὶ 23, 253... οἰκὼν 70, 147, 157» 

1ς9, 161, 248, 3οο. ΑἸά. Ογη]}. Αἴεχ. 11},.4.3:. 

Ἰ. τῆ πιδίου] τῶν 'σιδίων σου τού. 
ἐῶδο. 

11. ἐν μέσῳ ἀκανϑὼν] ἐν μεσω των ἀκανϑὼν τού, 23) 254» 300. 
ἡ λησίον μ5} αδελφη με 207. ἢ ἀδελφιδὴ μου ΤΒεοάογεῖ. Ὦ, 1378. 

τῶν κοιλάδων] κοιλωμάτων 

πλησίον] φιλη, αγαπητη 42. πιᾶγρ. ((, Ηεχαρία) ἀναμέσον] ιν 
ς μέσω 300. Ἢ ὦ 

111. ἐν τοῖς ξύλοις] ἃ ἄνοικέσον. τὸν ξύλον ((ο) 1ξς. ὅτως ἀδελ- 

φιδός με} ἐτὼς αδελφιδως μα (ἔς οσοπῆαπίετ) 23. δτὸς αδελφιδὸς μὰ 
ἰςς. ἅτως ὁ ἀϑδελφιδὰς μου ὙΒεοάοτεῖ, 11..1ς ς, 974. ἐδα 7 αἰεγηες 
πέρ ΑἸΩΡΓ. ἐν τῇ σκιᾷ} ὑπὸ τὴν σκιὰν 297. ἐπεϑύμησα, καὶ 
ἐχκάϑισα] ἐπεπόϑησα καϑίσαι καὶ ἰκάϑισα 6 (οάϊςεε ϑετρὶ!, ἢς, 
εἰπῇ ἐπεϑύμησα ρεο ἐπεπόϑησα, ἰοάϊάεπη Οοάϊςεϑ ϑατρῖ. 
πὸς αὐτῷ} δὰ αὐταε τού. και ὁ χαρπος αὐτὰ 156. 
ἐν τῶ λαρυγῖ! μα τού, 22, 297. 
(Οἕ, τἢ.. 1187.) 
ἼΝ. Εἰσαγάγετέ με] εἰσαγαγέτω μὲ 296. εἰσώγαγε με Αἴδδη. 

ἱϊ. 124. εἰς οἶκον] εἰς τὸν οἰκὸν 2ς2. τάξατε] ταξετι τότ, 248. 
ν.- Στηρίσατά με} γηριξατε με 300. τηρήσατέ με Αἴβαπ. ]. οἷξ. 

ἐν μύροις] ἐ ἐν ἀμόραις ΑΙεχ. .. γοιξάσατί μὲ] α μὲ 147,17» 1ς0. 
Βιλδεῖ μὲ ἰῃ ομιδγαξξ. τηΐποτε Αἰεχ. ἐν μήλοις] ἐν βίδλοις ᾿Αδηλος ἴῃ 
Οἵ. Νῖο. τοῦν. 11. ῃ.. 269ς. τετρωμ. ἀγάπης) υμϊπεναια ἀἀϊἑεδ! ἑοιὶς 

ἐν λαρυγγὶ μου) 
τῷ λαρυγγί μὰ ἸΒεοάοτεῖ, Τί. τςς. 

Ἀπιδτ. ΄ ἀγάπης ἐγὼ] ἀγάπῃ ἐγώ εἰμι Ογτη}!. ΑἸεχ. 111. ςός. (( 
ἰ. ός8.) ἐγώ] ἐγώ εἰμι ΒαΠ]. Μ. ἰ, τό4. ἰὶ. 33). 

ΑΙ. ὑπὸ τὴν κεφαλήν] ἐπι τὴν κεφαλὴν τές, 157. τοεριλήψεταί 
μὲ] α με τοό. δήσει (41. δήσεται) ἀμφί με τ6 Οοὐϊοεβ δεγρίϊ. 
᾿ς ΜῈ, ἐν δυνάμεσι] ἐν ταῖς δυναμεσι 147, 153) 157, 1ς0, 161) 248, 
2.2, 254. 296, 297, 300. (πρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. Αἰμδη. 1. οἷ. καὶ ἐν 
ἰσχύσεσι] καὶ ἐν ταις ἰσχύσεσι 147) 1ςξ,1 47, τςο, 161, 248, 243, 
2οό, 3οο. Οοη!ρ!. ΑἸεχ. καὶ ταῖς ἰσχύσεσι Αἴβδη.]. οἷς. . ἐὰν ἐγεί- 
ρητε--ἀγάπεν] ,ἰευατεγιἰς εἰ (εἰ αυενἷς ἐλαγίαίενε Οτρει. ᾿ϊ. 21. 

ἐὰν ἐγείρ. καὶ ἰξεγείρ. 7. νεανετινε) εἰ τοβεἰανεγίμῖς Αταδτ. ἕως 

ὁ --ἀδελφ. μον ἰπ οοηι. ἴε4.] φωοσα εἰχνς τοἱὶὲ τον 7γαἰτμεὶε πιεῖ, Οτὶ- 
ξεη.]. οἷς. ἕως ὃ ϑελήσῃ] ως καὶ ϑέλησει 1ς1. εὡς ὃ (τλᾶγξ. εὡς αν) 
και ϑεληση τότ. ἕως ἂν ϑεληση 300. 

ὝΠ1]. Φωνὴ] φωγῃ Οοαρ!. Φωνὴ ἀδιλφιδὰ μ.} φωνὴ τὰ αδελ- 

καὶ Χαρ- ' 

τεοῖ. ἵν. 1260. 
ἀδελφιδός μα ἐμοί, Αἴμδη. ἰϊ. 617. 

η μ 

οἷς μου 23. φωνὴ δὲ τ 5 μου τού: φρη πελρὰ δεν 
297, 300. πνδὼν] -Ἐ μὲν τςς. ἐπὶ τὰ ὅρη) ἱπταώρη 

ΙΧ. ἢ γεδρῷ ἐλάφων] ὃ γεξρω ἐλαφω 14). ἢ ἐλαφω Ξοο. ἐπὶ 
τὰ ὕρη Βαιδηλ] α Οὐοπιρὶ. Βαιϑηλ) Βιϑηλ τςς. ἰδὲ τος] ἰδὲ 
Ζ Οοπιρί. ὀπίσω τῷ τοίχου} ἐγῆκὲν οπίφω τοιχοὺ 1ο6. μγαπιμς, 
ἐγηχεὲν 147, 1ςς, 157, 150, (161. πιᾶῦξ. ςηκει) 48, 2ς, 2οῦύ, 300. ̓  

Οοπιρί. Αἰά. ΑἸεχ. τῷ τοίχου] τα τοχες τς. ἡμῶν] τἶ- ἐξήκεν. 
23,23. παρἀάκύκΊων] φνο(ῥίεϊεα: ΑτΩθε.  ἐκκύπίων] ἐνκυπῆων ιξς. 
εὐκυπῆων α 1579 1ζ0. ξγο(ῥἐείεκ;, Ατηθε. διὰ τῶν δικτύων] δι τῶν δὲκ- 
τυωτῶν ΑἸεχ. - 

Χ. ᾿Ανάγα--λησίον μο0] α ΟἸπὶ ἰπιεττηεὰ. 253. ἡ αλησίον 
μι} Α ἢ. τού. 

ΧΙ. ὃ χειμὼν δα. δὰ ἤη. οοπ,.} ὅτε παρῆλθεν ὁ χειμὼν, ἐπορεύϑη 
δὲ καὶ ὁ ὑετὸς ἑαντῷ. Ογη!!. ΑἸεχ. ἵν, 386. ἄἀπῆλϑεν) ταρηλϑιν 
ιξξ. ἀπῆλϑεν, ἐπορεύϑη ἑαυτῷ] τοάρῆλϑεν ἔἑ ἑαυτῷ Ογηϊ!. ΑΙκς. ἢ, 
231. ἑαυτῷ] αὐτω τξς. 

ΧΙΙ. Τὰ ἄνθη] τα ορη 2ς4. δ τῇ Υ5] Ἔ ἡμῶν Ογεῖῃ. ΑΙοεχ. 
νοὶ, ἴ. ραγῖ. ἷϊ. Ρ. 314. ἰπὶ τῆς γῆς ἰάετη ἢ. γ1:1. «ἐν γὴ ἡμῶν τι (ο- 
ἐἴςεε δεγρὶϊ, καιρὸς] καὶ ἔος (Πς) τςς. Ῥτααμε. ὁ 30ο. καιρὸς 

γὰρ Ογή!!. ΑΙεχ. νοἱ]. ἷ. μασῖ. '. Ρ. 314. τῆς τομῆς] τῆς οσμης τς. 
ἴφϑαχε) ἐφϑασε ταύ, τὸς, 3οο. ΟΠ}. ΑἸεχ. 1, οἷς. εἴ αἱ, (ἢ, ἐν. 386.) 
φωνὴ τῆς τρυγόνος] φωνὴ τὰ τρυγονος 111, τού, 1ς7) (τό:. ἰωρταίοείρε. 
της) 2.2. ΑἸΒδΠ. ἰϊ. 123. ατῆς τςς. ΟΥΠ]}. Αἴεχ. νοὶ. ἱ, Ῥασῖ. ἱ. Ὁ, 
ς63. εἴ ἰῃ (δι. Νίς. τοηι. 1. Ρ.9οό2. ἐν τῇ γῆ Ἡμῶν] ἐν τῇ ἐρήμῳ 
Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἷ, ἡμῶν}  ρό. 

ΧΙΠῚ, ὀλύνθως] ργαεπιεῖ, τὰς 1οο. αἱ ἄμπελοι]. Ἔ ἡμῶν Αἴδλη. 
. οἷ. χυπρίζεσιν] χυπρίζεσαι Οοαρὶ. ἐκύπρισαν Αἴβδη. ἱ. ο46. 
ἡ πλησίον Μμ8) ἡ 23. καλή μου, σεριςερά μ5} "οι »":“α τοῦ. 

καὶ ἐλϑὲ] δευρο σεαυτὴν 147. δευρο σιαυτὴ 159, 297. α 344- Ρεξ- 
τηϊϊτε. δεῦρο ΑἸά, 
ὁ ΧΙν. Σὺ] ᾳ 1479) 1φ0, 297. σοι ̓(ὐυπᾶ. ςοπληγδιὶ ργεεοδά.) 
Αἰεχ, ΄ Σὺ σερίερα μο}}] α 154. ̓  ἐχόμενα] ἐχομένη Οοπυρί. 
ἀὠκέτισόν με} ἀκέτισόν μοῖ᾿ Ογτ!!. ΑἸεχ. νοΐ. 1. ραχτ. 11. Ρ. 77, 1.36, εἴ 
ἴῃ δι. Νῖο. ἴοπι. ἴ, Ρ. 2.9. ΤΠπεοάοκεῖ. ἰἰϊ. 1202. ἑπβπκα Ἀπιθγ, 
τὴν φωνήν σου] τῆς φωνης σου 147, 1:77) 1:0. ὙἸΒοοάοτεῖ. 1. οἷξ, 
ἡ φωνή σον] λ ἢ Ιςξς. 

ΧΥ. ἀλώκεκας μικρὰς] αλωπεκας μιχρας τςς. αλωπιχας, ἀλω- 

κικας μικρὰς 252. καὶ αἱ ἄμπελοι ἡμῶν κυπρίζεσαι] «᾽ ουἱποεα 
ποτ βογεαπι. Ατοῦτ. κυκρίζεσαι) κυπριζεσιν 33, τού, 1ς7, 1ξ9, 
26:1, 248, 252, 24, 297, 30ο. ομρὶ. ΑἸά, ΑἸοχ. 

ΧΥῚ. ᾿Αϑελφιδός μ5] αδελφιδὸς μοι τος. ἀδελφιδὰς μα ὙΠπεοάο- 
᾿Αδελφιδός μα--αὐτῷ ἐγὼ τῷ ἀδελφιδῷ μὲ καὶ ὁ 

χβγὼ αὐτῷ] κώγω αντα 161. 

ὅτι 

Πιάσατε ἡμῖν ἀλώπεχας μικρὰς ἀφανίζοντας ἀμπελῶναρ' χαὶ αἱ ἄμπε- 1. 
᾿Αδελφιδός μου ἐμοὶ, χάγω αὐτῷ". ὃ ἘΜΈΟ ἐγ τοῖς λων Ἕως οὗ τ6. 1}. 

ΙΑ 

-»΄ 

- 



ΚΕΦ. 11. 
διακγεύση ἡ ἡμέρα, χαὶ χινηϑῶσιν αἱ σχιαΐ: ᾿ ἀπόρρεψον, ὁμοιώδητι ὁ σὺ ἀδελφιδέ μου τῷ δόὲ ὀῤκωνι 

Ὁ 

11. 

ΚΕΦ. 

ἼΝ. 

Α ΣΜ Α. 

ἢ νεδρῳ ἐλάφων ἐπὶ ὕρη ἐμ ενώχι 
» - “να Ζι 

᾿ : 

4 

ἘΠῚ χοίτην μα ἐν γυξὶν, ἐζήτησα ὃν ἠγάχτησεν ἡ ψυχῆ μ᾽ ἐζήτησα αὐτὸν, χἀὶ ἐχ, εὗρον αὐτῦν" 
, ἐχάλεσα αὐτὸν, χαὶ ἐχ, ὑπήχεσέ μου." ᾿Ανὰςήσομαι δὴ χαὶ χυχλώσω ἐν τῇ πόλει, ἐν ταῖς ἀγο- 

ραῖς, χαὶ ἐν ταῖς σλατξίαις, χαὶ ζητήσω ὃν ἠγάπησεν ἡ Ψυχή μου" ἐζήτησα αὐτὸν, καὶ ἐχ εὗ- 

Εὕροσάν με οἱ τηρᾶντες, οἱ χυχλδντεςὶ ἐν τῇ ̓ σύλέι, Μὴ ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχῇ μου, 
ἴδετε; Ὡς μιχρὸν ὅλε “σαρῆλϑον ἀπ᾿ αὐτῶν, ἕως ὃ ἐὗρον ὃν ἠγάπησεν ἡ Ψυχή μ8' ἐχράτησα 

αὐτὸν χαὶ οὐχ ἀφῆχα αὐτὸν, ἕως ὃ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς οἷλον μητρός μοῦ, χαὶ εἰς ταμεῖον τῆς 
΄ . ΦΏ ς 490 ᾿ 7 ς , ν ΕῚ φῷ ΄ ΄ ΟΝ 3 ριᾷ 9 , 

συλλαξέἕσης με. Ὥρχισὰ ὑμᾶς νυγατέρες Ιερδσαλὴμ εν ταῖς δυνάμεσι, χὰ! εν ταις ἰσχύσεσι 

τῷ ἀγρβ ἐὰν ἐγείρητε χαὶ ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην ἕως ἂν ϑελήση. Τίς αὕτη ἡ ἀναξαίνεσα ἀπὸ 

. τῆς ἐρήμου, ὡς ςελέχη χαπνξ τεϑυμιαμένη σμύρναν χαὶ λίξανον ἀπὸ πάντων χονιορτῶν μυβεψ τ. 

Ἰδὲ ἡ χλίνητξ Σαλωμὼν, ἑξήχοντα δυνατοὶ χύλλῳ αὐτῆς ἀπὸ δυνατὼν Ἰσραήλ᾽ Πάντες χὰτέ-- 

χοντες ῥομφαίαν, δεδιδαγμένοι πόλεμον" ἀνὴρ ῥομφαία αὐτῷ ἐπὶ μηρὸν αὐτᾶ ἀπὸ ϑάμθες ἐ ἐν γυξί. 
Φορεῖον ἐποίησεν ἑαυτῷ ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν ἀπὸ ξύλων τὲ Λιξάνε. Στύλες αὐτᾶ ἐποίησεν ἄρ- 

γύριον, χαὶ ἀνάκλιτον αὐτὰ χρύσεον' ἐπίξασις αὐτῷ πορφυρᾶ, ἐντὸς αὐτὸ λιϑόςρωτον, ἀγάπην 
ἀπὸ ϑυγατέρων Ἱερεσαλήμ. Θυγατέρες Σιὼν ἐξέλθατε, χαὶ ἴδετε ἐν τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν, ἐν 
τῷ ςεφάγῳ ᾧ ἐςεφάνωσεν αὐτὸν ἡ μήτηρ αὗτᾶ, ἐγ ἡμέρᾳ ἀὐώω ἔτει χαὶ ἐν ἡμέρᾳ εὐϑες 

σύνης. καρδίο ας αὐτὰ... 

ΙΔΟΥ εἶ χαλὴ ἡ πλησίον μου, ἰδὲ εἶ χαλή: ὀφθαλμοί σε περιςεραὶ, ἐχτὸς τῆς σιωπήσεώς σου" 
τρίχωμά σου ὡς ἀγέλαι τῶν αἰγῶν, αἵ ἀπεκαλύφϑησαν ἀπὸ τ Γαλαάδ. ᾿Οδόντες σὲ ὡς ἀγέ- 
λᾶ! τῶν χεκαρμέγων, αἱ ἀνέδησαν ἀπὸ τῇ λετρᾶ, αἱ σᾶσαι διδυμεύδσαι, χαὶ αἀτοχνσα οὐκ ἕςιν 
2 9 μ ε », Ν ’ ΄ . ε ’ ε » ε ’ ς " φᾷ 
ἐν ἀὑταις. Ως σπαρτίον τὸ ΧΟΧΧΙΧΟν χείλῃ σου, Χὰϊ ἢ λαλιὰ σοὺ ὡρᾶϊα, ὡς λεχυρον βοας μῆ- 

. ΧΙ. Ἕως ἃ διαπνεύση] ἑως κοπαση 2 ς2. τοδζγ. 
296, 297). βαρεῖ ἡ ἴῃ σβᾶγ. πη. Αἰοχ κινηϑῶσιν] κληϑώσιν (ρτο 
κλιϑωσιν υἱ νἱἀεϊυγ) 4.2. ὁμοιώϑητι σὺ] συ τες. ἀδελφιδέ με] 
αδελφιδες, μου 23. αδελφιδα μου 2.3. τῷ ϑόρκων!} τω δορχω ἃς 3. 
δορκαδι Οτΐρεη. [). 94. ἢ νεξρῷ ἐλάφων] ἡ τω νεδρω των ἐλάφων 206. 
ἔπι ὅρη] ἐπὶ τὰ ορη 23, τού, 1475 (1ςς. υὧἱ νἱάείιγ) ᾿ς 7, 159, 2 54) 
λρό, 297, 300. κ χοιλωμάτων] χυκλωμάτων 147. 1ξς, τς9. ΑΙ. 
Ῥγαδυλζ. τῶν 207. 

καὶ λίδανον] σμυρνα καὶ λιξανος τού, 207. 
ΤΏΔΕ. μυρεψῃ] ἀπρησνὶ. Αὐογ. ᾿. 

ΥἼ1. κύκλῳ αὐτῆς} κυκλᾶσιν αὐτὴν Αἴδλη. ἴ, 374. ἑξήκοντα. 
δυνατοὶ) ἐξηκοντα δυνατοις τς. ' 

ΨΙΠ. Πάᾶντιες κατέχοντες] ταντες κατέσχον 147» 129. βομ- 

φαΐαν] ἔμφαια 24ν2ς3,300. λονὴρ--- μηρὸν αὐτ} υἱγ, εἰ σἰσάϊας ρον 
“πων εἶκε. . Ηἰετοη. ῥομφαία αὐτα} ρομφαίαν αὐτὰ 147,17. 
ΑΙά. ἐπὶ μηρὸν αὐτὰ] ἔπι τὸν μῆρον αὐτῷ 252... 

ΙΧ, Φορεῖον ἐποίησεν ἑαυτῷ} Πεοΐ! βδϊ ἰεΐδαπε Αταθτ. 
ἑαυτῷ] ἴΓ. 2(4. 

ἡ ἡμέρα] κα ἡ ἴω μμὸ χνοος τότ. 

ἐποίησεν 
1. ἐν νυξὶν] εν νυχτι τοό.. καὶ οὐχ εὗρον} καὶ οὐχ ευρηκα 23. 

ἐκάλεσα αὐτὸν] ἐπικάλεσα αὐτὸν ΑΙά. ὑπήκεσε μου] ὑπηκεσε μοι 

᾿ἐἰ ἐκελαυεγί εἶς εὐσυί αίονιν “ἴγμε φμο υοἰμεν!!, ΑὙλθτ. 

161. 

Ἡ, ᾿Αναρήσομαι δὴ] ἀναφησωμαι δὴ τςς. κα δὴ τς. Αἴβδη. ἱ, 
τοο ς. ᾿Αναρήσομαι δὴ---πόλει} Εχψύτραπι, ἰδο, εἰ ΣΥΈΚΜΝΝ εἰυὶα- 

ἡεη : Απιδτ. καὶ κυκλώσω] και διακυκλωσὼω τς9. διαθεῖ καὶ ἴῃ σπαγ. 

τηΐποτε Αἰεχ. ἐφήτησα αὐτὸν} ῥγαεπιῖτῖ. καὶ 1 50. καὶ ἐχ εὗρον] 
χρ Ἐχ, εὐρηκα 23. καὶ Αχ, πυρὸν (υἱ 4101} 2ς3. καὶ εὗρον Αἴθλη. 
ἱ, ςό. αὐτόν υἱι.} - ἐκάλεσα αὐτὸν και εχ, υπηκεσεν μὰ 23, τού, 
147» τ β, 1ς 7) 1ζ0. 161, 248, 42,24. 206, 1οο. ΑΙεχ. -{- εδάεπ), 
πἷῆ ἐπεκάλεσα, ΑἸά. 

11. Ἑὕροσαν με} εὐρον με 23. 
1οό, 1ς9, 3οο, Αἰά. ᾿ 

ΙΝ. ὅτε τταρῆλϑον] οτι τταρηλϑὸν 16:1. εὗρον] ευρω (εχ οοττ. Ὁ 
ελάεπὶ π|.} τςς. καὶ οὐκ ἀφῆκα] χαὶ οὐκ ἀφησὼ 1όϊ, 448, 2ς2, 
λς3. Αἰὲχκ. Οὐρεη. 1}.. 287. δἰ πον τεϊίαφωμανα Αταδτ. ἕως ὅ εἰσή- 
γαγον]) καὶ εἰσήγαγον Αἴΐδη, ]. οἷ. εἰς οἶκον) οἰς τὸν οἱχὸν 16, 
248, 309. Οοηρί. Αἴμμα. , οἴ. μητρός μου] τῆς μῆτρος μου 
300. Αἴβδῃ. ἴ. οἷς. καὶ εἰς ταμεῖον] καὶ εἰς ταμίειον 23, 1ςς, 10, 
τότ, 252, 2ς3. (οηρὶ. Αἰεχ. Οὔρεη. Αἴβδη. 1. οἷ. καὶ εἰς ταμίεις 
1οό, χαι εἰς το ταμίειον 10ο. Αἴδλη. Ϊ, εἶς, 

Ὥετε] ηδέται (ἢς) 22. εἰδετε 

ΟΥΨ , ἐὰν ἐδ υϑιν ὅς. δὰ βη. ςοα,.} ἐὼν ἐγείρασϑε καὶ ἐξεγείρεσϑε, 
τὴν ἀγάπησιν ἴως ὅ ϑελήσει. ἸΠάοτ, Ρεϊυΐ, Ρ. 474. πὸ μι υ(εἰανεν εἷς, 

καὶ ἐξεγείρητε) 
χα! ἐᾶν ἐξεγείρητε 253. ἕως ἂν ϑελήση] εὡς καὶ ϑεληση τού, 2ς3, 30ο. 

ΝΙ. ὠπὸ τῆς ἴρήμου] ἐκ τῆς ἐρήμου 147, 1577 1507 300, Αἰή. 
ὡς γελόέχη κρᾶν} μεκὶ οἱμν ῥγόορῶρο, ὕπνο ἱπειαίᾳ. Ανγῦτ σμύρναν 

- χέρες Ἱερεασαλὴμ, Αἴδλῃ. ὶ, 2 ς 1. 
ἐξέλϑατε) ἐξελϑετε τοό, τςγ,1 49, ιόι,. 

Χ. Στύλες--- ἀργύριον) Οοἰανακα εἶκε ἐγαπὶ σοί Ατιδι. καὶ 
ἀνάκλιτον---ττορφυρα) αὶ οὐπὶ ἱπιειτηοα, εςς. καὶ ἀνάκλιτον δζο. δὰ 
πη, οοπλ.} σαεἰϊπαίοτέμσε ἐἶμς ἀπύξερε, δἰονίμσε ἔμ: ξενειαίκης βγαῖν πε: 
“εὶν βδὶ εἰανίαίοπι α Μἰίαδμε Παεὶ :Σ Αταῦτ. χρύσεον] χρυσιον 23; 
τς7,ς3, 297. ΑΙά. ἐπίδασις αὐτ-] ἐπιβάσεις αὐτὰ τού, 148,22, 
2ς3, 207). Οοπιρί. ἐπίδασει αὐτε 161. παορφυρᾶ]} τέορφυρα:ι τοῦ. 
πορφυρῶν τόϊ, 48, 4ς2, 253, 206, 297. (οηῃρί. ᾿ 

ΧΙ. Θυγατέρες Σιὼν] ρορὶξ ροίξ Σαλωμὼν 23, 2{3. προς δὰ 
ἰδετε τοό, τς, ότι, 248, 2:2, 254) 2906, 207» Οοπιρί, ΑΙεχ 

Θυγατέρες Σιὼν ἐξέλϑ. ΩΣ τὴ 
Ἐρτεα πεὶπὶ εἰ οἱάειδ Απηδε. 

248, 2ς2)γ 2534, 206, 297) 300. (οπιρὶ. Αἰά. Αἰβδη. ἱ. τοος. ἰϊ. 1.24, 

251. καὶ ἴδετε] -ἰ ϑυγατέρες Σιὼν Αἴβδπ. ἱ, τοος. ἐν τῷ βασι- 
λεῖ Σαλωμὼν} ἐν τῷ Σαλομῶν Αἴδαη. ἴϊ, 1.24. (ΟΕ. Ῥι3ς .:) ἐν τῷ 
τ ἐσεράνωσεν αὐτὸν] τὸν ςέφανον ὃν εὐιμριῤν αὐτὸν Αἴδδη. 1ἰ. 2ςῖ. 
ᾧ ἐςιφάνῳσεν αὐτὸν) ὁ ἐγεφανωσεν αὐτὸν τξς. . καὶ ἐν ἡμέρᾳ] και ἐν 
ἡμέραις 223. καρδίας αὐτῶν] α καρδίας 147, τς0. 

Ι. εἴ καλὴ 19] ἡ χαλη (ἢῆς ἰη2) τςς. ᾿ ᾿εἰκτὸς τῆς σιωπήσεως σοὶ 
σε τότ, 248, 300. Οοπι)ρί. τρίχωμα σου] τριχωματὰ σου τξς. 
αἷ ἀπεκαλύφϑησαν] αἱ ἀνεκαλνυφϑησαν 43, τς. 
ἢ]. αἷ ἀνέβξησαν] οἱ ανεδησαν 206. 
147, τς. αἱ τᾶσαι. διδυμύεσαι) ἅπασαι διδυμεύασαι Οτφεη, ἱἱ, 
οό. ἐν αὐταῖς} ἐν αντοις 111. 
1. τὸ κόκκικον) α τὸ 23, 1ού, 147, 15 ξν 157, 160, Ἰό1, 248, 

352, 253) 206, 297. 300. (οπιρί. Οτΐγεη. 1. οἶκ.- Ογη!}. ΑἸεχ. νοὶ. ἱ. 

ἀπὸ τῇ ἌΞΤΡΙ] ἐπὶ τὰἪ Ἄξτρα. 
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ἐν ϑαλφειωθ, 300. 

. Ὅλη καλὴ ἴῃ ςοτΩ. ἴςᾳ. ] α οὰπι ἱηϊοτησά, τςς. 

ΑΙ. ΒαΗ͂Ι. Μ, ἷ. 120. 

Τί ἐκαλλιώϑησαν 1" ---νὐμφη] αὶ συπν ἱπιεγαοά. τοῦ. 

ΠΑ Σ ΜΑ. ΝΕ 
Ἷ4 ᾿ 3 " »ἝῸ͵ 4 . ῶἢ 

λοὸν σὸυ ἐχτος τῆς ἐρρυλ ας σδ. 

, ΚΕΦ. ἵν. 

Ὡς πύργος Δαυὶδ τράχηλός σου, ὁ ῥχοδομημένος εἰς ϑαλ. , 
σιώσ᾽ χίλιοι ϑυρεοὶ κρέμανται ἐπ᾿ αὐτὸν, πᾶσαι βολίδες τῶν δυνατῶν: Δύο μαςοί σου ὡς δύο. ς. 
γεδροῖ δίδυμοι δορκάδος οἱ νεμόμενοι ἐν χρίνοις, Ἕως οὗ διαπνεύσῃ ἡ ἡμέρα χαὶ χινηϑῶσιν αἱ σχιαί" 6. 
“πορεύσομαι ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὅρος τῆς σμύρνης χαὶ πρὸς Τὸν δὲν τῇ λιδάγου. “Ὅλη χαλὴ εἶ 7: 
“λησίον μου, χαὶ μῶμος οὐχ ἔς ιν ἐν σοί. Δεῦρο ἀπὸ Λιξάνε γύμφη, δευρὸ ἀπὸ Λιδάνε" ἐλεύσῃ 8. 

χαὶ διελεύση ἀπὸ ἀρχῆς Πίςεως, ἀπὸ χεφαλῆς Σανὶρ χαὶ Ἕρμὼν, ἀπὸ ΜαυθρΩν λεόντων, ἀπὸ ὀρέων 

παρδάλεων. Ἐχαρδῖ σας ἡμᾶς ἀδελφή με γύμφη, ἐχαρδίωσας ἡ ἡμᾶς ἐνὶ ἀπὸ τὐτὰ τὰν σου, ἐγ 

μιὰ ἐννέματι τραχήλων σου. Τί ἐχαλλιώσησαν. μαςοί σου ἀδελφή μου, γύμφη ; τί ἐκαλλιώϑη-. 
σαν μαςοί σου ἀπὸ οἶνε, χαὶ ὀσμὴ ἱματίων σὰ ὑπὲρ πσάντα ἀρώματα; 

σδ γύμφη: μέλι χαὶ γάλα ὑ ὑπὸ τὴν γλῶσσάν σου" χαὶ ὀσμὴ ἱματίων σξ, ὡς ὀσμὴ. λιξάνα. Κη- 

πος χεχλεισμένος ἀδελφή μου γύμφη, χῆπος χεχλεισμένος, “σηγὴ ἐσφραγισμένη. 

παράδεισος ῥοων. μετὰ χαρπδ ἀκροδρύων, κύπροι μετὰ γάρδων" Νάρθος χαὶ ἀρόχος, κάλαμος χαὶ 
κιννάμωμον, μετὰ πάντων ξύλων τῇ Λιδάνε, σμύρνα, ἄλων; μετὰ πάντων πρώτων μύρων, Πηγὴ 
χἤπου, χαὶ φρέαρ ὕδατος ζῶντος χαὶ ἐριζῶν γτος ἀπὸ τῇ Λιξάνγου. 

Νότε, χαὶ διάπνευσον χηπὸν μ8, χαὶ ῥευσάτωσαν ἀρώματά ΜΙ - 

ΚΑΤΑΒΗΤΩ ἀδελφιδὸς μου εἰς χῆπον αὐτῇ, χαὶ φαγέτω καρπὸν ἀκροδρύων᾽ αὐτδ' εἰσῆλθον 
εἰρ᾿ ἥπόν μου ἀδελφή ὧν γύμφη; ἐτρύγησα σμύρναν μου μετὰ ἀρωμάτων μοῦ, ἔφαγον ἄρτον μξ 

μετὰ μέλιτος μᾶ, ἔπιον οἶνόν μδ μετὰ γάλαχτός μ᾽ φάγετε πλήσιοι χαὶ πίετε, χαὶ μεϑύσϑητε 

ρατῖ. ἴ.. Ρ. 36). μιλδεῖ τὸ ἴῃ οἰαγδδξ. πήπογε ΑἹοχ. χείλη σον] 
-«Ε ἀδελφή με νύμφη Ογτὶ]!. Αἰεχ. 1. εἰξ, ῥοάς] ργαυηϊτ. τῆς 23, τού, 

147, τς, 17,160, ιόι, 248, 252, 253, 244, Δοό. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 
ΟἼΝ. ὁ ἀοδομηλδνς ν λ ὃ 297). εἰς ϑαλπιώϑ)] ρῥγατηϊί. χυματι 

23. εἰς ϑαλκπιωδ 147... εἰς ϑαλφιωϑ τις ςγ τότ, 248,2ς2, 2ο6. ΑἸεχ. 
κύματι ᾿εἰταλπιῶὼϑ (Ως) 253. ἐν ϑαλπισον 254. εκ ϑαλπιωϑ 297. 

ἐν ϑαλφιώϑ Ομ. χίλιοι ϑυρεο}] »εἶἶο οὔία 

Αἰηδι. ἐπ᾽ αὐτὸν] ἐπ᾿ αντων (ςοττ.) 2:2. ἐν αὐτω 2ς4.͵ πᾶσαι 
βολίδες] σασαι αἱ βολιδὲες 147. 17, 149, 4ζ2, 8406. 

Ν. δύο »εθρο.] ὃνο νεδῥων ιςξ. - ἐν κρίνοις] εν τοῖς κρινοῖς 207. 
ΝΙ. Ἕως ἢ διαπνεύση) αὶ δ 53, 2ς5, 2ς3, 206, 297). ΑΙεχ. εως 

διαπνευσες τς ξζ. ἡμέρα] Ῥγαετηῖττ, ἡ τοῦ, 147,15) ᾿ς 7, ἀξ, 161, 
248, 2.2, 253, 154, 297. 300. Ομ. ΑΙά. ΑΙεχ. καὶ χινηϑῶσιν] 
λα χᾶι 2ζ4. πορεύσομαι ὅτς. δὰ ἔπ. οοπ,.} κ.297.  πορεύσομαι-- 

23,252, 253. καὶ πρὸς τὸν βενὸν] α τὸν 23, 1ού, 2:2, 2:3, 254. 
ΑΙ4ά. τῇ Λιβάνου) -- σου και εἰς τὴν ναπὴν. 2ζ4. 

ΨΙ1. Ὅλη καλὴ εἶ] ολη καλὴ ἡ 23, 106, 147, 15 ς» 1 ς 7, ἴςο, 297. 
Ὅλη καλὴ εἶ--Λιξανα 25. ἴῃ ςοπι. ζ:4.]} 
Ὅλη καλὴ εἶ αλησίον μου] εἶ ἡ πλησιον μου 

αλησίον μου] ῥγβοτηϊΐτ, ἡ 248, 2:2, 296. Οοιρὶ. 
α΄ ςυπὶ Ἰιϊετγηγοά. τότ. 

ολῆ χαλῃ ἯἪ00ο. 

Οδιεγίοίξ. ν. τ. 

ΝΙΙΠ. Δεῦρο ἀπὸ Λιξάνου 15] δευρο απὸ τε Λιδανε τόι. δεῦρο 
ἀπὸ Λιδανε 2} κα δεῦρο ἈτμΔη, ἢ, 122. ἐλεύσῃ] ἐλευσες τς. καὶ 
διελεύσῃ] καὶ απελευσὴ 21. καὶ διελευσει τςς. πὸ ἄρχης Πιριως] 
ὦ ῥνίμείρίο βάεϊ Ατοῦτ. Σανὶρ] Σιανὴρ 23. Σᾶνειρ ιοό, 1όι, 248, 

2ς2, 254. (οἴρ!. ΑἸέχ. Αἰμδη. 1. εἶτ. 

Σανηιρ 296. Σανηρ 3οοθ. καὶ Ἑρμὼν] καὶ Αερμων τού, 147», 1ς ς, 
1ς7ν 1.9, 248, 1ς2, 14) 206, 30οο. (οπιρί. ΑἸά. Αἰεχ. Ατῇδη. 1. οἷξ. 
ΟΣ, ἀδελφή μου] αδελφη ἡμῶν 147, 1ς7, 159, 300. ΑἸά. ἀϑελ- 
φή μπ--ἥμας 291]. οὐπὶ ἱηϊειτηδα, 1ς ς. ἐνὶ] ἐν ἕνι 23, 23. (Αἴεχ. 

οὐκὶ ἑνὶ ἴῃ οδαγαθς. πιΐποτεσ) απὸ ὀφθαλμῶν σου) απὸ οφϑαλμου 
(οπνο σω) 252. ἔν μιᾷ ἐνθέματι] ἐν ἐνὶ ἐνϑεματι 23, 253) 254. 
τραχήλων σου] τραχηλε σοὺ 111, τού, 147, 159) 161, 248,2ς2,2ς3, 
207, 1οο. (ογρὶ. τεέχηλὼ σὰ τς7, 2:4, 206. ΑἸά, 

Χ. Τί ἐἰκαλλιώϑησαν 15] εκαλλωπισθησαν, ὡραιώθησαν 252. ΠΊΆΓΡ. 
ἀδελφή μου--- 

μακοί σὰ 2] α οὐπὶ ἰηϊειτηεά, τς ς. τί ἰγαλθιώϑηρ αν 4" --οἴνε ] φωσπε 
ἐἰρεονα ,αὅα μιη! α υἱπμο ΑτηδΥ, 

ἀπὸ οἴνου] νπὲρ οἶνον 2.52. ΤηΔΓρ. ὑυπῈρ οἴνου "ού. 
ἤη. οοπ|.}] α (ρεῦ εἸτόσεηη (οηθα) 1ζ9Ω. ἱματίων σου] - τλέον 
2 Οοάϊίοεβ δ8εσρ. ὑπὲρ τάντα ἀρώματα] ὑπερ σαντα τὰ ἀρωματα 
23, 1οό, 1475 155) 157. 161; 348. 555) 243, 244, 297, 300. (Οοπμρὶ. 
ΑΙοκ. 

καὶ ὀσμὴ τς. δὰ 

τρὸς τὸ ὅρος) τὸ 

Σανιειρ 1479 1ς7, 1ς9. ΑἸά,͵ 

233. ἀρώματα μιὰ] ρῥγαπηϊῖ. τὰ 25 3. 

μαςοί σου) Ργαπηῖε, οἱ τοῦ. 

. ΧΙ. Κηρίον. ἀποραίζουσι], χῆριον. απογαζει 23. 

433. χείλη σου] ργδιηξῖ, τα 23, 253,"300. 
ςοπι. ἴε4.} λα οὔμπὶ ἰηϊεττηςά, τότ. 

μέλι--νύμφη ἷπ 
μέλι--- κεκλεισμένος ἴῃ σοί. ξᾳ.] 

᾿κουπὶ ἱπίεγηνθά, (πρρίεῖ. ἰπ τηᾶγρ.. 8 4]. τι. οπυβῆς καὶ οσβη--- Λιδα-. 
νοῦ, ουὐπὶ χεχλειμένος ὑζῸ χεχλείσμενος ἱῃ υἵτοαυε ἰοςο, δὲ χυπὸος ῥὑγὸ 

. κῆπος 29) .106. ᾿ λιδανε] ὑπὲρ λιδάνον 2:2. πηᾶγρ. 
ΧΙΙ. Κῆπος--7νὔὺὐμφη] κα οὐπὶ ἱπιοττπεά, 2ς2. 

μένος 43} κηπος χιχοσμημένος 23. 
Κῆπος---κεκλοισ- 

δῦ φ ξ΄ Φ 

Κηπος--- Ασοςολαὶ σον ἴῃ (᾿οτη. 

{ε4.] κῆπος κεκλεισμένος πηγὴ ἐσφραγισμένη αἱ ἀπογολαί σου ΟἾ!γ- 
(οἵδ. ΧΙ. 21). ἀδελφή μου] αδελφος μου τςς. 

ΧΙ]. ᾿Απορολαί σου---κρόκος ἴῃ οοῦι. ἴε4.] πα δβοπει ἐπα .βῥαγῶ- 

ἄμε εν γε δεν βοηιονενι. ΟΥΡΓΩΣ ἐμὲ πατγαϊ. Ναγών: εἰ οΥοΓΗΣ.. 
Οἥρεη. 1, ὅς. τιαράϑεισος ῥοὼν) α ροὼν 68, τοό, τςς, 2ξ2, Δρό. 
παράδεισοι ροὼν 147. 1:7. ΑΙά. τοαραδεισος ροιὼν τότ, 248. Οοπιρί. 
ΒΑΌεῖ ῥοῶν ἴῃ ςβαγδέϊ, πϑίπογε Αἰεχ. μετὼ καρπξ) απὸ καρπων 23. 
μετα καρπὼν τιοό. μετὰ καρπξ ὅδζς, δὰ ἤη. ςοπι.} ἐμ; “ὅδε βοπεο-. 

ΓΜ τὶ : ἈΑτΆδΓ. 

ΟΧΙ͂Ν. καὶ χρόκος] μετὰ κροχὼν τοῦ. χάλαμος] κάλαμος εὐώϑης 

7 Οοάΐςε5 ϑεγρὶὶ. μετὰ πάντων ξύλων] απὸ πάντων ζξυλων 147,1 6. 

μέτα τάντων των ξυλων 30ο. ἀλὼϑ] αδοην 23. αἀλοὴ ιοό, 1479 

1ς9,2ς3,207. ἀλωη τς}, 296. ΑἸά. αλον 2:2. πηᾶτρ. ἀλὸϑ' Οὐρὶ. 

τρώτων μύρων) τορωτομύρων (ς) τού, 297. Ῥγαπνῖκε. τῶν τς ς, 1ό:, 
448. (ὐοπηρ!. ἴγ. δοό. 

ΧΝ. Πηγὴ κήπι] πηγὴ. κηπὼν 23, 1ού, 1ς ς;, τότ, 248, ς2, 2:1. 

297. 300. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. τηγη κῆπος λοό. καὶ φρέαρ] α και τού, 
1479 1ς 7» 190, 1ότ, 2ς2, 253» 254, 296, 207. (ὨΡ]ὶ. ΑἸεχ, φρεατος 

καὶ ῥοιζᾶντος) τὰ ροιζεντος 300. εἰ ἐπηρείας ιςς. ὕδατος} αὶ ἰδ. 
ἀρίεεπάεπς τοῦτ. ἀπὸ τῇ Λιδανα} α τὰ 2:4, 297, 300. 

ΧΥ!. Ἐξεγέρϑητι] ἰξέγειρον ΑἸΒΡΤΛΠ, ραττ. 1. Ρ. 394. Ομ ιγίο. 
ΧΙ], 41). ἐξεγείρου Ῥτοςορ. ἴῃ (αἴ. Νίς. ἴοι. ἰδ. Ρ. 82. καὶ ἔρχα] 
καὶ ἐχξ 147. κα καὶ Ογηϊ]!. ΑἸεχ. νοΐ. νἱ. ρμαγῖ. 1. ἢ. 394. 

πνευσον] α καὶ τού, 147, 1ξ 5») 157,10, 161,248, 292,2 (4, λρό, 397. 
Οοπιρῖ. ΑΙεχ. Αἴδδα. Ομ εγίοί. ῬτΌςΟρ. Ἰ. εἰ, καὶ διώπν. χῆπόν 
μ8} σαάρίγα ῥογίκνε σιεμτε Αταδτ. καὶ ῥευσάτωσαν] καὶ ρευσατω 23, 

ἀρώματα σα Αἰά. 

ἰ, Καταθδήτω] ργαηιῖ. καὶ 29). ἀδελφιδός μου] ργαταϊῖ. ὁ 
147). Ογη!!. ΑἸεχ. ἱϊ. γ8ς. εἴ α΄. ἀϑελφιδῶς μου ὙΠεοάοτεῖ. 1ϊ. 373: 
εἰς χῆπον 19] εἰς τὸν κῆπον (ἤο ἴῃ) 2:3. εἰς κῆπον αὐτῷ] εἰς κη- 

πον μου 11. καὶ φαγέτω καρπὸν ἀκροδρ. αὐτῷ͵] . 24:4. ἄκρο- 
δρύων αὐτῷ] (τ. τοό. ρον ύξενατιρα μίαν. ταδί. ἐτρύγησα] 
ἐτρυγησαν τἴζ.ς. μετὰ ἀρωμάτων μου) κ μου 296. ἔφαγον --μέλι- 
τός μ8] α “υπὶ ἰηϊεγπιοά, 1 ς. ἄρτον μ5] ὦ ὥγρόν ἊΣ ΑΙεχ.. φάγε- 

Κηρίον. ἀποςάζϑεσι χείλη. 

᾿Αποςολαί σου. 

Ἐξεγέρϑητι Βοῤῥᾷ, χαὶ ἔρχου. 

χηρισν απογαζη 

καὶ δια- 

τε-- μεϑύσϑητε) φάγετε καὶ σίετε καὶ μεϑύσκητε οἱ πλησίὸν μα Ογ- 



Α ΣῊΜ Α. 

κΚεῷ.ν. 

2. 

δι ν ᾳ« ὦ 

. δρόσα, χαὶ οἱ βόςρυχοί μον Ψψεχάδων γυχτύς. 
,. τόν; ἐγιψάμην τὰς πόδας μου, τρῶς μολυνὼ αὐτός: ᾿᾿Αδελφιδός μον ἀπέςειλε χεῖρα αὐτῷ ἀπὸ 

. τῆς ὁπῆς, χαὶ ἡ χοιλία μου ἐσ ροήση ἐπ᾿ αὐτόν. 

. μοὺ ἔςαξαν σμύρναν, δάχτυλοί μου σμύρναν «λήρη. ἐπὶ χεῖρας τϑ χλείϑρε. 

ἀδελφοί. Ἐγὼ χαϑεύδω, καὶ ἡ χαρδία μου ἄγρυπνεῖ' φωνὴ ἄϑελφιδμ μου χρόει ἐπὶ τὴν ϑυύραν, 
“Ανοιξόν μοι ἡ πλησίον μου, ἀδελφή με, περιςερά μου, τελεία βου" ὅτι ἡ χεφαλή μου ἐπλήσθη 

Ἐξεδυσάμην τὸν χιτῶγά μου, ὼς ἐνδύσομαι αὖὐ- 

᾿Ανέςην ἐγὼ ἀνοῖξαι τῷ ἀδελφιδῷ μου, χεῖρες 
Ἤνοιξα εἐ ἐγὼ τῷ 

τι ἀδελφιδῷ μου" β ἀδελφιδός. μου παρηλϑε' ψυχή μου ἐξηλϑεν ἐν λόγῳ αὐτϑ' ἐξήτησὰ αὐτὸν χαὶ 

᾿οὔχ εὗρον αὐτὸν, ἐκάλεσα αὐτὸν χαὶ δχ ὑπήχεσέ μου. Εὕροσάν με οἱ φύλαχες οἱ χυχλδντες ἐν 
ϑ. 7 . “2 , . 3 .’ ΄ . ΝΝ Ζ. ’ 9323 »" ν.Ὁ ,᾽ "»“ ὔ 

Τῇ ““ΦΌλει" ἐπάταξζάν με, ετραυμᾶτισαᾶν με". ἤραν τὸ ϑεριςρον μὲ απ ἐμ φυλᾶακες τῶν τείχεων. 
“κι ΝΠ ΈΝΩΣΕΣ ᾿φ ε . ᾽ ρο ες .» “Φ΄᾽}᾽ Ν, ͵᾿Σ»ὡ Ὁ Σ-ςἪ ῳὌ 

ὥρχισα ὑμᾶς ϑυγατέρες ἹἹερεσαλὴμ ἐν ταῖς δυνάμεσι καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσι τ ἀγρε" ἐᾶν εὕρητε 
. τὸν ἀδελφιδόν μου, τί ἀπαγγείλητε αὐτῷ ; ὅτι τετρωμένη ἀγάπης ἐγώ εἰμι. Τί ἀδελφιδός σου 

᾿ ἀπὸ ἀδελφιδξ, ἡ χαλὴ ἐν γυναιξί, τί ἀδελφιδός σου ἀπὸ ἀδελφιδδ, ὅτι οὕτως ὥρχισας ἡμᾶς» 

; μᾶτος φύεσαι μυρεψικά: χείχῃ. αὐ τ χρίνα ςάζοντα σμύρναν πλήρη. 

: χρυσαῖ πεπληρωμέναι Θαρσίς" χοιλία αὐτὰ πυξίον ἐλεφάντινον ἐπὶ λίθου σαπφείρου. 

᾿Αδέλφιδός μου λευχὸς χαὶ “«αυῤῥὸς, ἐχλελοχισμένος ἀπὸ μυριάδων. Κεφαλὴ αὐτῇ χρυσίον χε- 
; φᾶξ, βόςρυχοι αὐτῇ ἐλάται, μέλανες ὡς χόραξ. ᾿οφϑαλμοὶ αὐτ ὡς περιςεραὶ ἐπὶ πληρώματα 
ὑδάτων, λελεσμέναι ἐν γάλακτι, χαδϑήμεναι ἑ ἐπὶ πληρώματα. Σιαγόνες αὐτὰ ὡς φιάλαι τϑ ἀρώ- 

Χείρερ, αὐτᾶ τορευταὶ 

Κυῆμαι 

αὐτῇ ςύλοι μαῤμάρινοι τεδϑεμελιωμένοι ἐ ἐπὶ βάσεις χρυσᾶς" εἶδος αὐτῇ ὡς Αἰξανγθε, ἐκλεχτὸς ὡς 

χέδοοι. Φάρυγξ αὐτῇ γλυχασμοὶ χαὶ ὅλος ἐπιϑυμία' ὅτος ἀδελφιδός μ8 χαὶ ὅτος πτ“λησίον μβ, 

ϑυγατέρες Τερασαλήμ. ΠΕ ἀπῆλϑεν ὁ ἀδελφιδός σου ἢ χαλὴ ἐν γυνάιξί:. τσ ἀπέδλεψεν ὁ 

ἀδελφιδός σου, χαὶ ζητήσομεν αὐτὸν μετὰ σξ. 
 ω 

ΤῈΣ “7 

τἱ!], ΑἸοχ. ϊ. τῶρ. (ΟἿ, ἢ. 148. 1, τος.) φάγετε τολήσιοι] φώγετε 
οὗ τερλησιον μα 23) τοῦ, (τς ς. υἱ νἰἀεζιγ) 207, 300. Αἴίδη, 111. Ῥατί. ἱ. 
Ρ. 39. φαγετε οἱ τλησιον 147, 159, τότ, 4ς3,) 206. Ὀρπιρὶ. ΑἸεχ., 
φαγετε σλησιον 248, φαγετε οἱ σλησιοι 253,2 ς4. ΑΙά, εαδ!ε ῥγοχὲς- 

νει πεὶ Ατοδτ. καὶ πίετε] α τςς.- καὶ ὶ μεϑύσϑητε] καὶ μεϑυσον. 
ταιῶς,. ἄἀδιλφοί  ἀδελφη μὰ 23. Ἔ μὲ τού, 2ς3; 300. αϑελ- 
Φιδσι τς}, 252. δὼ α 244. αδελφιδον με 397. 7) ,αϊγες »"εἱ., 

Ἄτηδτ. 

11. ἀγρυπνεῖ] γρηγορεῖ ΒΑΠΙ. Μ. ἵ. 144. (ΟΕ. 1. 69. ) ἀϑελφιδξ 
μου} αδελφιδας μου 23. αδελφιδος μου τς. ἄνοιζόν μοι} ανοιξον 
μξ τού. αμοι 297. ἢ πλησίον μου] α ἢ 23, 147, 157» 10. αΟὐ- 
ξεῃ. ἴϊ. 986. ἡ πλησίον μου, ἀδελφή μου] αδελφη μου ἡ τολησιον με 
τοό, τος, τότ, 248, 2ς2, 254. 46, 297. (οπρρὶ. Αἰεχ. ἔς, ἢπέ μα 
(εουπάο, 253. ἀδελφή μου νύμφη Αἰδδη. ἱ. 287. τον μι Μοπα 
Απιδυ. πυριξερά μου, τελεία μον] α 1:5. νυκτός. ᾿Εξιδυσ. τὸν 
Χιτ. μον] Νοόῖε ἐχηὶ πιε υρβίνεοπιμπει πισαπε Οτίρειι. 11. 476. 

1Π. σῶς ἐνδύσομαι) τως ἀνδυσωμαι (ας ς. υἱ νἱάστυτ) 1 ς7, 252. 
ΙΔ, ΑΙοχ. τοῶς μολυνῶ] τρῶς μολύνω 297. 

ἘΝ. ἀπέςειλε χεῖρα] ἀπερειλε χειρας 207. 
τῆς πῆς 147», τς 7. 10, 300. ΑΪά. δε »γοίῥεῶιε Αταοθγ. 
λία μ5] καὶ καὶ καρδια μου τςς. ἐϑροήθη] ἐορτηϑη 23. 
ἐπ᾿ αὐτὼ τοό. 

Ψ. ἀνοῖξαι] καὶ ἡνοιξζα “4. τῷ ἀδελφιδῷ μου] τὸ αδελφιδὲς 
μου 23. τω ἀδελφω με τοό. χεῖρές με] Ρτϑετηἶϊ. αἱ ΑἸεχ. χεῖ- 
Ρές μου---ἀδελφιδῷ μου ἴπ σοπι. ἴςᾳ.} α ουπὶ ἱπιειτηρά. (αδάϊε: ἴῃ πλᾶΓΡ. 
4Ὁ δηϊίυδ τηᾶπυ) 2:2. δάκτυλοί μου] ργαιγηϊεῖ. οἱ 23,253. σμύρ- 

ΕΣ αὐτῷ] τι απαγίλη (Άς) αὐτω 23. ̓  ἘΠῚ αντώ 
(ουλο τι) 147, 1ς7, 19. Α]ά. τι απαγίειλητε αὐτὸν τό!, 248. τι 
απαγίελειτε αὐτω 24:4. τι απαγίηλατε αὐτω 300. “ ἐγώ εἰμι] ττ. 23, 
τό:, 248, 553,23, 296, 297. ΟΟΙΡ]. ΑἸεχ. κα εἰμι τού, 2:4. Τεο- 
ἀοτεῖ. ἱϊ. 348. ἐν, 118). αλγω 30... 9’. 

ΙΧ. τί ἀδελφιδός---ἐν γυναιξί] αὶ οἰιπν ἰηϊεττηεά. 22. Τί ἀδελ- 

φιδός σου 15] τι ὃ αδελφιδας σον (ἔς ἱπῆα) 252. ἀϑελφιδὰ 1" --- 
ἀδελφιδᾷ 2321 4. αἰτετιτ. σὰπὶ ἱπτοττηθά. τος. ἡ χαλὴ] λα ἡ τοῦ. 
τί ἀδελφιδός σου 27. σου 147, 157, 1.90. ὥρκισας ἡμᾶς] ὡρχισᾶ 
ὑμᾶς 147, 297. ᾿ώρκῆσα ὑμᾶς τςς. ὠρκισὰ ἡμᾶς 1ξ0. 

Χ, ᾿Αδελφιδός μου] ρταεπυῖτῖ, ὁ 147,1 ς7, 1ς9. Αἰά, ῥυδθπητ. τι 
ἀξς4. λευκὸς] λάμπρος 2.2. τηᾶγζ. 8 ἐοτῖρι. 253. καὶ τυῤῥὸς] 
καὶ συρὸς τοῦ, τότ. - ἐκλελοχίσμένος} ἐχλελεγμένος 2 ξ2. γηᾶτγρ. Εκχ- 
λελογισμενος 300. 

ΧΙ. Κιφαλὴ αὐτῷ} ρταπιῖτι. η τς). Κιφαξ] Καιφαξξ 23. 
Και Φαζ (80) ιξςς. Ὠφατζ 2:3. Οφατζ 3οο. κεφαλή ΑἸά, Κα 
Ἔν Αἰεχ. ἐλάται) ΡΓαταϊ. ὡς (πιαγρ.) ιόι, 2ς2. ει 

ΧΙ. Ὀφϑαλμοὶ αὐτῷ} ργαιηΐε. οἱ 2ς3. 
1938. ὡς σεριςεραὶ) αὡς 2ζ4. 

Οεμἶ ἐπὶ Οτίρεη. 11. 

λελχεσμένα!] λελαμέναι 147,15 ς, 
127, 1ς0, 252, 1οο. ΑἸά. ΑΙεχ. λελεσμίναι ὅἄτο. δὰ βη. ςοπι.} 
α 1οό.. ἐν γάλακτι] α εν 23. ἐπὶ πληρώματα 29] -ἰ- υϑατων 23, 
147, 1ς 7, τζο, 1ότ, 248, 2:2, 213, 254, 296, 297), 32οο. ΑΙά. επι 

τπληρωματων υδατων τς. ἐπὶ τυληρώματι Οὐρὶ. ἐπὶ τοληρώματι 
, ὑδάτων (ουτν ὑδάτων ἱπῖετ τπο05) ΑἸοχ. 

ΧΙ. ὡς φιάλαι] ὡς φιαλες 1Π1. ὡς φυταλιαὶ ΑἸεκ. 
μᾶτος) ἀαρωματὼν 147. κατὰ 57») 159) 300. 

δ. 40 Φ3Φ3Φ ὦ 

ἀπὸ τῆς ὅπης) δια 

καὶ ἡ κοι- 
4 ὃ Ῥω 

ἐπ᾿ αὐτόν] 

τὰ οἱρώ- 

ναν πλήρη} ῥταιηῖτι. ἐφαξαν 147, 157. 159. σμύρναν πληροις 161, κρί ῥᾷ τάξοντα! τ. 23,253. χρινᾶ σαξεσα 147. παν ἢ σμύρ- 
248. σμύρνης πλήρεις Οοτηρὶ. τυττὴα ρἰεεὶ μιπὶ Ατλῦτ.. ἐπὶ χεῖ- ὕναν τὐλήρη] σμύρναν τλήρις (0) τςς. : 
ρας] επι ϑυρας 254, 207.. ΧΙΨ. τορευταὶ. χρυσαῖ} τορνευται χρυσὲς (Πς) τξς. χρυσαῖ 
1. τῷ᾽ ἀδελφιδῷ μου] τα αδιλφιδὲς μου 23. Ψυχή μου] ρτα- πεπληρωμέναι] χρυσαι πληρωμεναι 147,159. Θαρσίς] Θαρσεις τοό, 

ταῖϊτ, ἡ 23, 254, 3οο. Αἰεχ. ὑπήκεσέ μου] ἐπηχεσε μὸν (τςς. υἱ 
νἱάεῖυτ) 39ο. ΑΙεχ. ὑπήκεβέ μου ΟΟμΡΙ. 

ΝἼ1. Εὕρυσάν με εὐρον μὲ 23. πυρὸν με ς3. ἐν τῇ πόλε!] 
ἐπι τὴ πολει 23. ἰτραυμάτισᾶν με] ἐτραυματισεν με τςς. τὸ 9 έ- 

147. 1ςξ, 157, 1ζ0, 161,248,2ς2, 254) 2οό, 20). (οτηρ!. ΑἸά. Αἰεχ. 
ΧΜΝ. Κνῆμαι αὐτῷ} ΤΙδίε μα Οὐρεη. ἷν. 626. τεϑεμελιωμέ- 

νοι.) τεϑεμελιωμεναι τού. ἰκλεκτὸς] Ργαπατι. ὁ 254. ὡς κέδροι] 
ὡς κεδρος 233, 297, 300. 

φύεσαι] φνεσι 13»: 

ἐν ταῖς δυνάμεσι] ῥγατηϊττ. εν τάις ἡμέραις τανταῖς καὶ τού. 

ρισρόν μον) το ϑέριςον τοῦ. ἃ μου 147, 159, τότ, 248. (ουηρὶ, ραἱ- 
ἡΐμσι πισωπ Ἀτλρτ. ἀπ᾿ ἐμξ] αὶ ἰςς. τῶν τειχέων] τῶν τερχὼν 23; 

453. ᾿Ἔ μου 207. ᾿ 
᾿ς ΨΠ]. ϑυγατέρες Ἱερεσαλὴμ--- ἀπαγίείλητε αὐτῷ} λἼια Ηϊερεα- 
ἦρι, Αὶ ἱηεμπεγιδις ξ΄ αἰγμοίεσι πιόερε, πὲ σπημηοί εις εἰ Οτίρεῃ. 111. 20. 

ἐὰν 
εὕρητε] ἐᾶν ευροιτε3οο. τὸν ἀδελφιδόν μον] τὸν αδελφιδὲν μὸν 23. 

νοτ, ΠῚ. 

ΧΥ!. γλυκασμοὶ] γλυκασμος 147, 244, 296, 297, 300. Αἰά. 
ας. καὶ ὅλος] και ολως τού. και 2532. καὶ ἐ ὅτοι] κᾶι ἄντος 

207. τολησίον μου) ῬΓαυ τ. ὁ 2400. 

ΧΙ]. Ῥεοῖϊ μος οοπηπια, ἴῃ Οοάϊοε τού. 

ἀπέπλευσεν 147. 1.ζ90ϑ. καὶ ζητήσομεν αὐτὸν] καὶ ζητησὼω αυτον 
14). καὶ ζητισωμὲν αὐτὸν τςς. καὶ ζυτησωμεν ὦ ἄντὸν 22. μιτὰ 
σι] - ἢ πλήησιον 23. 
6Ὲ 

Δ ἀπίξλεψω] σε 
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Εὐή 

Α Σ ΜΑΑ. 

ΚΕΦ. γι. 
ΑΔΕΛΦΙΔΟΣ μου χατέξη εἰς χῆπον αὐτῷ εἰς φιάλας τῇ ἀράματος, ποιμαίνειν ἐν χήποις, χαὶ τ. 
συλλέγει χρίνα.. ᾿Εγὼ σῷ ἀδελφιδῷ μου, προ άἀδεχφεδός. μὸν ἐβοὶ, δ πτοϊμοζωων ἐν τοῖς χρίνοις. 2. 
Καλὴ εἶ ἡτασλησίον Μοῦ, ὡς εὐδοκία, ὡραΐοι ὡς σεσαώλὴμ, πάμξος, ὡς τινρ μέθαι. ᾿Απόσρεψον 3.4, 
ὀφϑαλμός σου ἀπενανφίου μου, ὅτι αὐτοὶ" ἀνεπϊόρισάκ μεν περίχωμᾷ σὸν ὡς ἀγέλαι τῶν αἰγῶν, 
αἱ ἀνεφάκησαν ὠπὸ το Γαλαάᾷ.  Οδόντέαι σου ὡς μέλοι τῶι χοχασμένων, αὶ ἀνέβησαν ἀξὸ τῷ ς. 

λδτρδ, αἱ σᾶσαι διδυμεύεσαι, χαὶ τὠνεχγῶσαι σάκὶ ὄφιν ἐν πάτα" ὡς φπαρτίον τὸ χόχχινόν "χείλη 
αου, καὶ ἢ λαλιά σου ὡραία. “Ὡς λέδλυρον. τι ράκρι κῃλόντ ϑ ἐχτὸς τῆς σιωπήσεώς σε ᾿Ἑξή- 6.). 
χοντά εἶσι βασίλισσαν αὶ ὀγδοήχῳυξα παλχακαὶν χαλυντάψδες «ὧν: οὐχ ἕςιν ἀριϑμός, “Μία ἐςὶ 8. 
περιςερᾷ μου, τελείᾳ μους μίᾳ ἐφὶ τῇ: μηνρ οὐντίῃ ὀχλεχφή ἐξι τῇ τεχάση. αὐτήν" εἴδασαν αὐ. 
τὴν ϑυγατέρες χαὶ μαχζαριᾶσιν αὐτὴν βασίλισσας» χί γε «“αλλαχαὶρ χαὶ αἰνέσεσιν αὐτήν. Ἕΐς ο. 

᾿αὕτη ἡ ἐχχύπ]εσα ὡσεὶ ὕρϑρος, χαλὴ ὡς σελήνη, ἐχλεχτὴ ὡς ὁ ἥλιος, ϑάμξος ὡς τεταγμέναι ; 

Ἐς χῆσον καρύας χατέξην ἰδεῖν ἐφ γεννήμασι τϑιχειμάῤῥου, ἰδέβα εξ ἤνϑησεν ἢ ἄβπελος; δξήγδη- το. 

σαν αἱ ῥοαί. Ἔχεῖ δώσω τὸς μαςᾶς μου σοί: ἄκ ἔγνω ἡ ψυχή Ῥροφ τι ῦστο με. ἅἄγμιστα: Αβιδιρο, αἱ, 

δάο. ᾿Επίφρεφε ἐσέξφεφε ἡ Σεγαμέτιρ' ἜΡΡ μηδ χαὶ Ὑψ: ἐγνισσί,ς - Ὁ τ Ὧ;. Ἴ 
ΑᾺ ΕΡΕΝ 

᾿ 
ἈΞ Ὁ Ὅς “ὕ κ ἜΝΙ τ " δ τ ΚΕΦ. δῷς ΔῸΣ 

ΥΙ,, 

ἍΝ: ὕψῶϑε ὁ ἐν τῇ ξενάμί δι ᾧ. ἐρχομάγη ὡς χορ. “τῶν σαμμξυλῶν; ἐραιϑησρ. καθίμαλ ον 1. 
ἐν ὑπαδήμα ίεσου ϑυνάκτερ ναδάξε. ὀνδ μοὶ ιἱμκηρῶν ᾿ὅμοισε. ὁρμίσκοις, ἔργον τεχοΐεού. 5 ᾿Ομφιρλός 2.. 

σου χρατῇρ᾽ τορευτὸς, μὴ ὑςερόμενος χράμα" χοιλία σον ϑημωνία. σίτου πεφραγμένη ἐν πρίνοις. 
Δύο μαφείισευ, ἐς δύε γρδροὶ. δ δίδωμοι ϑορκάδορι Ὃ τράχῃλός σου ὡς πύργος ἐλεφάντινας". τοὶ 3. 4, 

ὀφδαλμοί σαν ὦ ὃς λίμφαι ἐν Ἐσίδων ἐν ' ἜΣ δ οὐ μέ προλλῶν' μυχτήρ σου, ὡς νὼ φρὺ 

τα τ τ χοῦ 0. 

εἰ ἤνϑησεν}] ἡ πνϑησεν τςς. ἐξήνθησαν] εἰ ἡνϑησαν 23, τοό, τςς,- ἐδ, " 
ότι, 248, 2ζ3,) 254, 206. (οπιρί. Αἰεχ. Αὐἤδη. ]. οἷ, ἡνϑησαᾶν 22. 
εἰ ηνϑησεν 300. αἱ ῥοαΐ] αἱ ροιαν 147, τς, τξο. ΑἸά, ΄ 
Ὁ ΟΝ, Ἐκεδπτημου σοί ἔκ ὁπης ἱμεεπηθά, Οὐμηρὶ. τὲς μας μ8] 
ὍῈ ζόματος με τς. σοί) 84, 14ς. ἐσοὶ (Ποτίδη ὑτῸ ἐν σοῦ 147, 
150. ἐκ ἔγνω} συκ εγνγων 68, ταό. οὗ ἐγνω τότ, 248. ἡ Ψυχή 
μου] ἢ τού. ᾿Αμιναδαθ] Αμιναδαμ 23, τότ. Αμιναδαρ τοῦ. 
ἜΣΙΠ. ἡ Σοναμίτις} ἡ Σωμανντις α3. 253. ἢ Σδμαάνατις 68. καὶ 

Σελαμιτις Ιού, 1479 157,1 59. 161, 248, 300. Οοαιρί. Αἰὰ. ἀ. ΑΙεχσ. - 

τῇΈἪ Σελαρμίτης 5 το. 206. ἡ Στλλαοτα 3 (4. ἐπίςρεφε ἰπίςρεφε 5} 
᾿κ 252) ξηλεῖ Αρτθ ἢν. ΑἸἰά. ἐπίφρ. ὑπίςρ.-"-ἶν σοί] ρα ΌεΡέεγε, εἰ οἱάῖε- 
δώσω: τς. Ἄταθσ. καὶ ὶ ὀψόμεθα καὶ οψωμεϑα τςς. 

ΟἼ ᾿Αδελίβδ΄ μὸν Ὁ κἀτέξη] κωτάδότω ἀδελφιδός μου ἄξω, '. χοὸς. 
εἰς χῆπον ἐν μὰ εἰς χηπὸν μου Π1. εἰς φιάλας] εἰς φυταλιὰς ΑΙεχ., 
ποιμαίνειν} ῥτρετηἶτ. τὰ 390. ἐν Ἐπ] ἐν τοῖς χηποις 300. καὶ 
συλλέγειν] α και. οδ. -ὁ τ δὲ ἐθ δα ἐν νὸς 

11. καὶ ἀδελφιδέ μινᾷ χων εϑνέρινς μον' τού; τες, τς 7, ἀρον 
455, 254, φουι οι ΚΑ ξοκε ὑπάσϑοτ {τ Ὁ 

ΠΙ. Καλὴ ἐπ αἰδῶ γ)147, χη, ἀφ, αγψα, 27. ΑΙΩ. Αἰῆδη. ἰδ. 124. 

ἡ τλησίον σου] ΔῊ κεν" “᾿ς εὐδύμία} ψε᾽ φονα σρῥηὶν Απνδτ. ϑαμ- 
ξος ὡς τεταγμέναι εμι ἀὐδκιναλὸ οἰ ἰπαῖα. Ααιδγ. " 

ΙΝ. ὀφϑαλμές σου] φραχθϊεὶ νοςθτοῦ, Οὐΐφεπ, 1. οο. οφϑαλ- 
μὸν σοῦ 254. ὠπεναντίονι μου μῆο κατέναντι μου 2 ςῷ. τολτρ. κχα- 
τεέναντιον μὸν 253. αἀπενᾶντὶ μ5 300. Οἥρεῃ, 1. οἶξ. ὠπιναντίον ἐμὰ 
Αἰεχ. α πιὸ ... Ἀπιδγ. Ἄυϊρ. ̓  ὅτι αὐτοὶ] οταν ̓ αὐτῶι 30. 

αὐτοὶ ὶ ἀνεπ]ρωσάν με] οτι ανενερωσαν με αὐτοι 33,8 ς3. 
τῶν αἰγῶν] κἱ ὅτεχ τουτὶ Ἀπλοτ. 
ανεξησαν τοῦ. 

Ἢ “.4 ἐπμ} 

κι 

ὅτι 

ὡς ἀγέλαι 

αἵ ἀνεφανησὰν} ἀνεφανὴ αἵ 

αἱ ἀνεξησαν 11, 147, 159, τόι, ,«48, 3οο. Οομρὶ. 

Ι. ἐν τῇ Σεναμίτιδι] ἐν τὴ Σωμαοντιδὲ “3.4.3. “ἐν τὴ Συλαμι- 1 "Π᾿ 
τιδὶ τού, 147, 157.» 1595) 161; 248,2 ὦ, 3οος Οὐρὶ. ΑΜ. ΑΙεχ. εν 
φῃ Σαμανιτηδὶ τος. ἐν τὴ Σεμλαμνέτιδι ας 4 "Φότη. Σνυλαμιτηδὶ 296. 

ΑΙά. αἵ ἐᾶν ἐφάνησαν τξς. ἀπὸ τὰ Γαλααδὴ δια τοῦ Γαλααδ  λὀ ἠ ὅ ϑοίανεί δε τοῦτ. Σαναμιίτιδι] Σεμανειτίδι 68. ᾿ ὡς 'χοροὶ] ὡς 
10ο. ᾿χορτὸς Οοπιρί. τῶν ταρεμξολῶν} α τῶν Οσπίρ!. ὦ ὑραιώϑησαν] 

Ν. ἐν αὐταῖς} εν αντοις Π], τὸ κόκκινον) α τὸ 23, τού, 1479. Ργειηξί. τὶ τού, 147, ἱς τ) 1ς7» 190, Σδε, 2428, 2ς2) 2ζ4) 296, 300, ὩΣ ὦ 

τξς, 157, 159, τότ,.248. (2. τηᾶγρ. τῆς κοκχου. ὡς "μα κοχκινον)  Θοηνρί, Αἰά. ΑἸεχ. διαβήματά σου] βηματα σου" τοῦ. ' "ἐν ὑπο- 
253, 296, 297, 300. Οουρί. ΑΙά. μαδεῖ τὸ ἴὰ οἰαγαᾶς. τηΐπογε ΑἸεχ. 
χείλη σε} ργαπιτε. τὰ 297. 

ΥἹ. Ὡς λέπυρον] ὡς δεπυρον τςς. 
159, 300. τῆς ῥοιᾶς ΟΟΠΊΡΙ. 

ὟΣ: βασίλισσαι) βασιλίδες Ἰπάοτ. Ῥεϊ. Ρ. 4:1 4." 

α καὶ Οἥρεη. 11, 100. 

ΝΠ]. τεριρερα , Μμ5}] μὲ 147, 157.ὕ 59. 1Βάσε. Ῥεὶ. 1. οἷ. τε- 
λεία μου) Ῥγαυῖ. μιὰ ἐςιν 23. ἐκλεχτή ἐς] α ἔξι 147) 187. 1ζ0. 

τῇ τεχώσῃ αὐτήν] τὴ τεκᾶση ἄυτῆς 111, 2.2. Ηῖο ἀεπηῖξ Οοόδχ 297. 
εἴδοσαν αὐτὴν] εἰδον αντὴν 23. 253. ιδοσαν αντὴν τς 7... 'φ0, 352. ΑΙά. 
λα αὐτὴν 3.00. ϑυγατέρες] ρτγαιτίτῖ, πασαι 39οθ. καὶ μακαριξσιν) 
καὶ ἐμακαάρισαν 1479) 157, 1ζ0. Αἰά. καὶ ἐπηνεσαν 252. ΤηῶΓΡ. εἰ 
ὀεαιίβεαπ! Ἡϊΐϊετοθ. αὐτὴν βασίλισσαι) αντην. βασιλισσα τοό. καί 

τὰς ῥοᾶ!} κ Ἃ τὴς 147, 187, 

ον καὶ νεάνιδες] 

γε ταλλακαὶ] α γεὲ 23, τοῦ, 147, τς ξ,) 157, 150, 161,2 ς2; 24, 300. Ν 
Οοπιρί. Αἴεχ. καὶ αἰνέσεσιν) α καὶ 23, 252, 254) 300. Ο(οιηρί. 

ΙΧ. ἡ ἐκκύπ]εσα) α ἡ 147, τς ς, τς). ἡ ἀναδαινεσα 22. ΠΊΔΓΡ. 
2γοὐρίείεας Ατοδτ. ὡσεὶ ὄρϑρος} ὡς ορϑρος τς, 1.9, 300. ὡς ὁ 
ἥλιος] α ὁ τότ, 248, 296. Οοπιρί. - ϑάμξος ὡς τεταγμέναι} νείγαει- 

ἑωπε βομ! ογπαι ἢ Απλθτ. ὡς τεταγμέναι] ὡς τεταγμένη 68. 
Χ. ἰδεῖν] τὰς ἰδέειν 253. ἰϑεῖν ἐν γεννήμ. τῷ χειμαβ.] υἱάετε ἱπ 

παλίοἑναίς Ἰογτεμδὶ: . ... Αἴηδτ. ἐν γεννήμασι] ἐν γενημαᾶτι ΠΙ,1ς7. 

161) 248, ας2. ΑἸά. Αἴδδη. 11, 124. εν γέννηματι Ιού, 147) 1ζ0. 

δήμαξι σου} α σου τού, ἀξ» 161) 248, 2ς2, 2ς4, 5οό. Οοιηρὶ. 
,σποδηματι 3δο. Ἀδεὶ σοὺ ἐπ οἰιαταί!. πηήποζε ΑἸεὶ, ὧν θη α ἘΜ 
Απιδτ. ϑύγατιρ ναδαξ] ϑυγατερ Αμιναϑαθ΄ 1". ϑυγατερα Μι- 
ναδαν (Π) τού. ϑυγατερ αδαμ (ιξς. τὲ νἱἀεῖυτ)᾽" 2.2. ϑυγατηρ 
Αμιναδαξ 4:4. ϑύγατερ Ναξαδ ΑἸά. Μήϊα Ανηπαδαδ Αταῦτ.. ῥυθ- 
μοὶ μηρῶν] {- σε τού, 147, 18, τς}, 10, τόι, 248, 4:3, 2:3, 2οὔ, 
300. Οομρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. ῥυθμοὶ μηρῶν ὅζο. δά ἔῃ. (οη;.} πιράκὲὶ 
}άσπογειπε μοι, βνιῖες Ἰογφκίδιε, ορεγὶ πιάννς στιΐβεῖς. Ατηδε. ἔργον 

᾿ τεχνίτου] ἐργον χείρων τεχψιτου 43) τοῦ, τςς, (248. υἱὲ νἹάετιγ) 2 ς 3. 
ρΎω χείρων τεχνίτου 147, 1:7, 19, 2ζ2,) 2.4. Αἰά. ΑΙεχ. εργων 
χείρων τεχνιτου. τότ. (οπηρί. εἐργα χριρὼν τέχνιτου 200. 

11. μὴ ὑςεράμενος χράμα] πο αἰσβεῖεη; μεΐβο. Αταῦγ. χράμα] 

χραμᾶτος τού, 24. ΑΙεκ. ϑημωνία σίτου] ϑιμῥνια σιτα 11. 9:- 
μωνια 187. (α ς2. πιϑγρ. ὡς σοῷος) ϑημωνία σίτου ἄς. τὰ ἔῃ. οοπι.} 
εμέ ἀεεγυως: ΤΠ εὶ, πεη ὲ ἱπίογ ἰδ α. Αὐλγ. 

ΙΝ. Ὁ τράχηλός σου] α ὁ τοό, 147, 157, 150, τότ, 252, 254, 
296. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. Οηξεη. τοι. τὰ χειλῆ σου τςς. ὡς τύρ- 
γος} βεκί ἱκυιεγὶς Οτΐφει. ᾿1. 198. οἱ ὀφϑαλμοί σου] α οἱ τοό, τξς, 
ιόι, 248, 252, οό. Οοπιρί. ΑἸεχ. ὡς λίμναι!) κα ὡς 147)ὴ. ὡς ἢ 
λίμνη τι Οοαϊςε8 δορὶ. ἐν ̓ Ἐσεξὼν] ἐνεσεξων (ῆς) 23. Σεδων 296. 
ἐν ̓ Ασεδὼν ΟομρΙ. ϑυγατρὸς πολλῶν] ϑυγατρος Σιων 254. ϑὺυ- 

γατρων τολλὼν ἀρ6. 



ΑΙΟΣ. Μ Α. 
ΚΕΦ. ΥἿΙ. 

11. 

3. 

ΚΕΦ. 

ΝΠ. 

τ 

ἀρ 

Ι. 

δ: 

Λιξάνου σχοπεύων» πτρύσωπρν. Δαμασχᾶ. κεφαλῇ σ᾽ σὴν ἐπκὶ σὲ ὡς Κάρμηλος, χαὶ πλόχιον χεφα- 

λῆς σὰ ὡς πορφύρα" βασιχεὺς δεδεμέγορ: ἐνγειαραθρομαῖς.. τί ὡραιῴϑηρ; καὶ τί ἐδύνηης ἀγάπη; 

ἐν τρυφαῖς σὰ ἴδτο μέγεμός σε'. ὡμοιώθης. τῷ φοίνιδες. χαὶ οἷ μαςοί σα. τοῖς βάτρυσίν-" Εἶχα, 

᾿Αγαδήσομαι ἐπὶ τῷ φοίγιχι ϑροιπήσω: τῶν ὑαμεὼν- σύτϑ: χαὶ ἔσονται δὴ μαφοί σὰ ὡς βότρυες τῆς 

ἀμπόλου, χαὶ: ̓ὀσμὰ ῥινός σουτὼς μῆλα, Κοὸ ῥυλάρνχξ- δυ ὡς ἄϊδμος. δ ὠμαϑὸς, πρραρόμενος τῷ 

ἀλελφιὰῳ μον εἰς εὐθύτητα, ᾧ ἑἐκαγάμενας 'Χχείλεδί βου κβἰιῤδᾶσίν. ΕΒ γῶ τῷ' ̓ἀξελφιδρυμὶα μαϊτεπ᾽ 

, ἐμὲ ἡ ἐπιςροφὴ αὐτῷ, Ἐλϑὲ ἀδελφιδένμε, ἐξζέλθωμον εἰῪ ἀγρὸν, αὐλισϑῶμεν ἐγ χόμᾳιᾷ.. Ορ- 
9 είσωμεν εἰς ἀμπελώναρ". Ἰωμεν εἰ; ἤνϑησεν ἡ ̓Ἰάμπελες; ἤνθησεν ὁ χύκρισμθρ ἤνδλῆχαν αἱ ῥοαί" 

ἔχεὶ δώσω τὰς μαφέρ μοὸῳ σοί: τῶ ῥμανδραγόρβι ἀδώκαν ὁ ὀσμῆν' ἐπεὶ νυ ρὰ ἡμῥι κγάντα ᾿ἄχ- 

ῊΝ γέα ἘΡΕ πὰλάιὰ ΜΝ μεν: ΝΙΝ σοι 6“ οὐᾶρκου τι 

- πὰς πὰ δε 5 ἃς - δῷ πα 

ΤΊΣ, δῴη, σε ἀπλφιδε μου ϑηλάδιντω, μα φὰς μητρός. μου εὑραδά σξὶ ἐξὼ: φιλήσω. σε; χαΐ γε οὐκ 

ἐξεδενώσεσί βδι.. Παραλήψοριαί σε, εἰσάξω σε εἰς οἶχον μὴτρός με. χαὶ εἰς ταμεῖον τῆς συλλα- 

δόσης με: πποτίῶ σε ἀπὸ οἶνου. τᾶ μυρεψιλβ, ἀπὸ γάματος ῥοῶν μου. “Εὐώνυμος «αὐτῇ ὑπὸ τὴν 

χεραλήν μου, χαὶ ἡ δεξιὰ αὐτῇ περιλήψεταί με. ἽΠΕΕΡΕ ὑμᾶς Ὑ γάτερεῖ Ἱερδσαλὴμ ἐν ταῖς 

ἰσχύσεσι τῷ ἀγρϑ" ἐὰν ἐγείρητε χαὶ ἐὰν ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην Ἑαὰ ἄν ϑελήση. “τίς αὕτῃ ῇ 

ἀνοιδαίνασα λελευχανϑισμένη, ἐπιςηριζομένη ἐ ἐπὶ τὸν ἀδελφιδὸν αὐτῆς; ὑπὸ μῆλον ἐξήγειρά σε" 
ἐχεῖ ὠδίνησέ σε ἡ μήτηρ σου, ἐχέϊ ὠδίνησέ σε ἢ τεχδσά σε. Θές με- ὡξ σφραγίδα, ἐπὶ τὴν χὰρ-- 

δίαν σου, ὡς σφρωγίδα. ἐ ἐπὶ τὸν βραχίονά σου" ὅτι χραταια ὡς ϑάγατος ἀγάπη, σκληρὸς ὡς ἄδης 

,. ζηλος" “πτερίπερα αὐτῆς περίπερα πυρὸς, φλύγεν “αὐτῆς, Ὑδωρ ἡπολὺ οὐ δυνήσεδαι. σδέσαι 

ΤῊ ἀγάπην, χαὶ πσοταμοὶ ἃ σὺ χλυῤα δι αὐτήν" ἐὰν δῷ ῶ: πάντα τὸν βίον αὐτῇ ἐν τῇ ἄγά- 

οδβε ἐξαδενώσει ἘΡΕΡΕῚ ΦΗδΗ τς αὐτόν... ἰών ἡμῶν ἘΠΕῚ χαὶ ἐὸν ἐκ ἔχει τί ᾿ πριῆσωμεν τῇ 
ΠΟΥ, τανθσίς Ἐπ ον, ΠΣ - ἘΠΕ ἢ τ ΤΣ ΝῊ! Γὰ- 

δ μος ΜᾺ ἐν ΜΠ ΤΟΥΣ τ ̓ 

Νν. ἐπὶ σὲ] ᾿: ἢ ὡς τλοϊη ὡς ἘΠΕῚ ΨῪ Θὐπιί. (23. υῖ νἰδεῖυτ) ιν ἐν ς, 1ς7, 1.0, ιόε,ορ, αρ,αβάκϑοο, (ουρὶ. 

᾿καὶ ἰσλόκ. κεφαλι Φιὰυ]. δ ογπαίμε εαρῥ εἶ ἐμ ΑἸηδτ. ο.. ψλόκιον] Ἐμ-- ΑἸΉ. εξοϑδενωσεις μᾳ τού... ἐξυβενήσῃσί μοι Αἰας,σκος, ο.. 
πλοχίον τότ. τρθσᾳ. .. βασιλεὺς δεδεμένος} βάσιλθι, ἀμί .23. 11. Παραλήψομαί σε] τταραληψῳμνάι σε, (ρεουβάρρον) ας ς. εἰς 
Ρτ τ. ἘΠ᾿ 244. ἐγ ταμιεῖον]. σις τάμιειον τού, τ...) τόξ, “λίγ, 5.83, 7296.. ἡπον Οουνρὶ. 

ΝΙ. καὶ τί ἡϑάνϑ.. ἀγών; ἐν τρυφ. οἱ εἴ γον αι ἐ: ν δαγίναι, ΑΙὲχ. εἰς τὸ ταμώον Αἰδρρ (1, κὐῖς . τῆς σνλλαβέσης μ4} -Ἐ- διδαξης 
ἐπ Δειἠοϊδε ἐμὶε" Ατοθες ς΄ ω με 23. ΑΝ διδάξεις μειτ47οαξαν 4.9. ΝΑἸὰ, ... αἰκὰ ἀΐμ»} αἰτὸ τὰ οἷνε 

ΝΠ]. Ὑδτο, μέγεϑός} αὶ τῆτο 23, 4ς3. το, Ἄδι 200... τας ὅτο .296.. ἀπὸ ὁ οἶνα τᾶ ᾿ βυραψικ!}. 4 υἱηφ, ορρκοὴ κα ζαφλδὰ Δαν. 
μέγεϑός σα--- φοίνικι} δέσιιγα ἑκα ρκδς Καθ α. οὶ ραίσεσ. Αὐλῦτι. στ ἀΠἿἔΠ.: ὑπὸ, τὴν. χειφαλήν»: ὑφ} ἐπίν. παν. κεφαλῳλ μου ἔἔϑιι καὶ ἢ 

ὡμοιώθης] σε ὡμοιωθῇ. (συ ἀίᾳυε ἐπιετρυμδτίοπε) 23,.Ὲς ςἰ 8:2,369ο.. δεξιὼ].α αὶ ΑΙεχ., τοσεριλήψετᾳ,} πεαραλήψρεκι Αὐᾷι νοι 
Αἰεχ. τ ΙΥ. ἐν, τοῖς ἰσχύσεσι] ΓΗ, εν ταῖς ἄνναμεσιν χοαλα 4, 68, τού, 

. 11... Εὖπα} εὑπρν:53,.2,.58.... Δ 147. τξῖν 150. “᾿ ἀναξήσυμα!] 147»157, 169.) Εόὰη λ48,. (0, αόϑορ ν4» 50, 400. φυήν ιΔά, ΑἸεχ. 
ἑπανᾳησομαι; ταν ὅν 19. - αν»αδησωμαι (υϊ νἱάἠεϊυγ) τς ς.- ἐπὶ γι. δυναμεσι και τῴς. ἐμπαῖς ἰσχύσεσι. σὴν ἀγάπην) πε Δ Σ 
τῷ φοίνμω} ἐν τω. φρινημ. τοί, 14» κς 7, τὉὲ9.,. 1619 2ς2, 254. (ΟΡ. εἰρη οἱ γε εἑ εις ἀϊοδῥίοπερι- ΟΣ ἐὼν ἐγείῤητε] τι. τι ἐγειρητε τού, 

ΑἸεχ. Οηξεη. τ, γβας (ΓΕ 4. 1τ6}.}... εἀφατήσω Ρε ΑΗ. καὶ χζ2, 157) 1ς0. 161) 248, 32. Οριηρὶ, ΑἸά. ΑἸεχ. σι ςγειρατάϊ 147. τι 

29ό.. “βινός σῷ) μῖον δὴν 189. ἐγείρεται τςς. καὶ ἐᾶν ἐξεγείρητε) αὶ ἐᾶν τού. καὶ τι ἐξεγειρηται. τ 
, Ἐν Καὶ ὁ λάργγξ͵ σον] α«. ὁ τού, εςς, τότ, 248, 2ς3,.896. 147. 161τ.. .καὶ τι ἐξεγειβεσαι. 1.1 καὶ τι ἐξεγειβοτε- 157, 1ςο, 448, 

(οπίρὶ. καὶ λρρυγξ φρᾶς ' ὡς δόνες ὁ ἀγαϑὺς) ἐσαφκαν υἱηννν ορεῖ- ας. Οοίρρί. ΑἸά. ΑΙεχ. τὴν ἀψώπην] α τὴν ΑἸ. ἕως ἂν ϑελή- 
μικῆψῃ νον ἌΤΩΡτ. ἡ οἰγαδὸς]) α΄ ὁ τού, 147, 18, τς ἀρ, 161, σἩ] εως ὧν ϑέληδρε τξξ. δῇ τόσ,.248.. εὡς, ζϑεληση (αὶ νἱἀετυτ) 
443,.4ς, 4ξ3ν ᾳρόνψοα, (οερὶ. μαδοῖ ἡ φΦ ἴῃ «δαγδῶ, τοΐογε Αἰσχ. 3100. 

εἰς εὐθύτητα ] εἰὰ εὐϑυτητας 147. 159. ΑἸ΄. χρλεσὶ [μου] μετα, ΝΦ΄ ἡὶ ῥναδαίγουτα] ἡ 23,:2 2. λιλρκανϑισμέῃ ἀπὸ ἐρήμου 
ἐν δρῇ, τς, τόλ, 2.8, 96, 300. ΟΟΠΠΡΙ.. (Αἰεκ. ἱπέθε υῆςοθ),  ςῚ Οοπιρί., ἐπισηριφομένη] υὐὴν τον Αἰεχ: κ. ἐχὲρ ὠδίνησέ σε ἡ 
᾿Χ, τῷ ᾧ ἀδελφιδῷ. βου! αδελφιδὲς μὸν 23... . το ον  βήϊχῃ ἐῶν λα 147, τς, τξο... ἢ τριόσα σε] ἡ τριῦσα σαι (ἢς) μη- 
Χ]. αὐλισϑ. ἢ ἐν. λπώμιριν γεφωῤείζαπιμς ἐπ ἐαβεϊώ Ἀπιδέν. ἐὰν ὑχοος τὴρ σου τξξς. 
ΧΙ, ἡ ἄμπελοι} ὁ ἄμπελος Οοπιρὶ.. αἱ ῥοαί]. αὐ βοιαΐ͵ ΔΙά. . ΡΜ}. Θῴιμι} εριϑε. με τόι. τηᾶσρ. ὅτι ἜΣ, ἀκαταμα- 

τὲς μαςύς} τὴν ἀγαπην 252. πιᾶγρ. χῆτος 2:8. τοῦς." . ̓ἀγαπῊ} ῥγαπιῖτι, ἡ τότ; 448. (2ς2. ππλγρ.) 
ΧΙ. Οἱ μανδραγόραι] αἱ ; μανδραγοραι το, ἀσδι; ἰδυκὰν ὁ ὁσ- Οὐρὶ. Ὁμηποῖ. χ. 399. σκληρὸς} σχληρον 11]. τερίπερα. αὐ- 

μήν] -Ἐ αὐτῶν (161. πηαγρ.)} 248, 2οό. ἐπὶ ϑύραιε πρὸς ϑύρας τῆς] περιξερα αὐτῆς 23. σπίνδηρες αὐτῆς 253. ερίπ]ερα αὐτῆς 
4 Οοάϊοες 8εγρὶ. ϑύυρ. ἡμῶν] ϑυρ. ὑμων τξς. τώντα ἀκρόδρυα τς. 84 βῃ. σρυη.] αἰα' εἦμ:) αἰά ἱγπὶς εἰ βαπινιας. Αταδτ. τορίπΊερα 

δις. δὰ ἤη. ςοπ1.} ογιμδς ζείμε ἀγῤογων  πουά εἰ τείεγα, 7γα! εν πες, πυρὸς] τεριζερα τσυρος 23. σαρϑηρες τυρος 253. ῥτξτηϊξ. ὡς 2ς4. 
Λευαοὶ εἰδὶ. Ατηδε. ἀκρόδρυα νέα] ργατηϊ. τὰ 23, ἰού, 147, τό, φλόγες. αὐτῆς} ανϑρακες τῦύυρος φλογεις αὐτῆς 23. ῆς; πἰἢ φλογες, 
248, 253, 2ζ4. ΟΟπιρί. πρὸς παλαιὰ] Ἔ ος δεδωκεν (1. ε. οσα εως 147, 157» 1.50. ΑΙά. 
χεν) μοι ἡ μητὴρ με 23. -ἔ οσα ἐδωκε μοι ἡ μητηρ μὲ 253: ἀδελ- ΝΙἼΙ. σξέσαι τὴν ἀγάπην] τὴν. αγαπὴν σξεσαι τοό. καὶ συγκλύ- 
φιδέ μου] αδελφιδαὰς μου 23, 2 ς1. σεσιν) καὶ συγχλεισχσιν τού. κα ἔ 147. 19. καὶ συνκλήσασιν τςξ. Ν᾿ 

σνγχυκλωσέσιν τόι. Ν σνγκλυώσιν 206. ἐῶν δὼ ἀνὴρ) εαν δωὴ 

Ι. Τίς δώη---μητρός μου] εἰς ἀαδὲ! 6, ὕ'αίεν, γεαίγεπε πεϊλὲ ἰαε- ἀνὴρ 300. πάντα τὸν βίον] τον σαντα βιον τού, τςς, 4:2, 30ο. 
ἐδμίενι μέγα νιαίγὶς πίε ἢ Ατλρτ. ἀδελφιδέ μου] αδελφιδὲν με 23. ΑἸεχ. ἐν τῇ ἀγάπῃ] α τῇ λοό. ἐξεδ. ἐξωδινώσ. αὐτόν} εοπίεηνηρε 
ἀδελφόν με (οπιρ!. μητρός μ5] μητρος σε τοῦ, 147. εὐρᾶσα σε] ὠ εοπίεμιρέμς ἐγίέ. ΑτΏΡΥ. ἐξαδενώσεσιν] ἐξωδενήσασιν ΑΙεχ. αὐτόν] 
λ σε 2ς2. Ῥγῷτηϊῖ. χαὶ 296. καί γε 8χ] α γέ Αἴδδη. 1. 1:23. αὐτὴν (οοιτ. δῷ εβά. π.} τςς. 
ἐξεδενώσασί μοι} ἐξεδενησασι μὲ 111. ΑἸβδη. 1. οἷ. ἐξεδενωσεσι με ΥΙΠ. ᾿Αδϑελφὴ ἡμῶν] ἀδελφὴ ἡμῖν 4ς2. ῬΓρτη. ἡ 390. τί 
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κα ἀδελφῇ ἡ ἡμων, ἐν ἡμέρᾳ ἥ εὰ 
, 

ξεις ἀργυρᾶς" χαὶ εἰ τωι ἐςὶ, διαγράψωμεν ἐ ἐπ᾿ αὐτὴν σανίδα χεδρίγην. 

φοἴ μου ὡς πύργοι" ἐγὼ ἤμην ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὡς εὑρισκασα εἰρήνην. 

Μ Α. 

ΚΕΦ. ΥἹΠ, 

ἐν λαληϑῇ ἐν αὐτῇ; Εἰ τεῖχὺς ἐς! ν, ΠΗ  ξωϊαν ὃ ἐπ᾽ αὐτὴν ἐκάλ- 9. 
Ἐγὼ τεῖχος, χαὶ μα-- το. 

᾿Αμπελῶν ἐγενήϑη Τῷ τι. 

Σαλωμων ἐν Βεελαμῶν" ἔδωχε᾽ τὸν ἀμπελῶνα αὐτὰ Τοῖς τήρϑσιν" ἀνὴρ. οἷσει ἐν καρπῷ αὐτῷ χι- 

λίες ἀργυρίου." 

ρϑσι τὸν χαρπὸν αὐτᾶ. 

ᾳαιᾷ 

«ὁιήσωμεν] τι οιησομεν τού, 1ς9. Οοπιρὶ. ΑΙΔ. ἐν ἡμέρᾳ ὅτε. δὰ 
Βη. ςοπ).] ἐμ δὲς συα ἰοφμείων ἐπ ἐα ἦ Ατηῦτ. ἢ ἐὰν λαληϑῃ] ἧ ῃῇ ἐλα- 

ληϑὴ τού. ἥ ἂν λαληϑὴ 1ξςζ, 1ς7, 150, ιόν, 248. (ομρὶ. ΑἸεχ. 

ἐν αὐτῇ] περι αὐτῆς 2:4. κ ἐν 300. 
ΙΧ. οἰκοδομήσωμεν) οἰκοδομησομὲν 30οο. (οηρί. ἐπ᾽ αὐτὴν] 

ὄπανω αὐτῆς 252. ἸΠΆΓΡ. ἕν ἄντ 300. ἐπάλξεις αἰργυρᾶς] ἔπάλξει 

ἀργυρὼς (δος) τοό. ἐπαύλεις ἀργυρᾶς ΑΙεχ., γεεερίσεμΐα: Αὐηῦτ. 

διαγράψωμεν] ἐἰδηξάψομο 2006. σανίδα κεδρίνην ἐαδείας εεάγίπα:. 
᾿Ατηδγ. - 

Χ. καὶ μακοί μου] και οἱ μαςοι μου 147, 1ς7, 1ζο. ΑΙά. - ὡς 

τὐύργοι] ὡς τυργος 147, 1.90. αὐτῶν] αὐτὰ 53, τού, 147, 155, 157, 
0, 1ότ, 248, 2ς2,2ς3, 2 54) 300. Οοπηρῖ. ὦ ΑΙά. ΑΙεχ. ὡς εὑρισκε- 

σωΐδ κὼς 147, τῷ 5, 157, 150, 258. ΑΙά. μαδεῖ ὡς ἴῃ ̓Ἄοβαγαξξ, τηϊθογε 
ΑΟχ.: 

ΧΙ. ᾿Αλε ὐδν ἐγενηϑη) ἀμ εὐτῶν ἐγενηϑην 11, ἐν Βεελαμων] 
εν Βειϑλαμὼν͵ 68. εν Βαλαμὼν τὸό6. εν Βαξεελαμὼν 147). εν Βεξα- 

ἐλαμων τς). ἐν Βεδαελμὼν τξο. ἔν ἔχοντι ληϑη 252. ΓΩΔΓΡ. ἐν 
Βεελάνων 24. ἦν Βελαμόν Οοάεχ ὑπ3 ϑεγρῖ!. ἐν Βεελμαυών 14 Οο- 
χῖςε8 ϑειρὶ ουπν επεῖλ. ἔδωκε] εδωκα 147:296.ἁ ὠνὴρ οἵσει ὅτ. 

᾿Αμπελῶν μου ἐμὸς ἐγώχιόν. μου, οἱ χίλιοι Σαλωμὼν, χαὶ οἱ διαχόσιοι τοῖς τη- 12. 

Ὁ καϑήμενος ἐ ἐν κήποις, ἑταῖροι προσέχοντες. τῇ φωνῇ σε, ἀχάτισόν με. 13. 

ἘΜ ἀδελφιδέ μα, χαὶ ἘΠ Υ Δ τῇ δορχάδι, ἢ τῷ.  γεδρῷ τῶν. ἌΨ.» ἐπὶ ὅρη τῶν ἀχϑὼν 

. ἠῃ οβιαγαέξ. πιίποσς Αἰεχ. 

14. 

| χὰ; δη. ΟΟΠῚ. 7 Βαδεῖ ἰῃ ομαγαᾶ.. πηΐπογτε Αἷεχ. ἐν καρπῷ αὐτο ὧν 

καιρω αὐτα τού, τότ, 248, 252, 5ρ6. χιλίας ἀεγυρίου) χιλιες ἘΣ 
γυριες 300. Οὐοπηρί. 

᾿ς ΧΗ͂. οἱ χίλιοι Σαλωμὼν) οἱ χιλίιοι σοι δ λλθλο: 23) 1ς). ἢς, 
ηἷῇ Σαλωμών, 253. Σαλωμὼν) Ρτρεπηῖτι. τῶ 147. 180, τότ, 5 (4. 

. ἈΑΙαὰ, (ΑἸεχ. ἴῃ οἰαγαές. πύύποῖς) τοῖς τηρῶσι} α τοῖς 224. τοῖς 
τηρ. τὸν καρπὸν αὐτῷ} "εναπεϊδιι ,3,υᾶκκι. Ατοῦτ. 

ΧΙΠ. Ὁ καϑηήμενος] οἱ καϑημενοι 254. ἑταῖροι] ετέρο! 1ςς. 
Χχαὶϊ ἕτεροι 2ζ4. τῇ φωνὴ σου) τῆς φωνης σον 147, Το, 1 ζ95) 300. 

Αἰά. τὴν φωνὴν σου (τόι. παῖς: .) 2ζ4, 2906. ἀκότισόν με} νοζέσε 
ἐν 4» ἰηβπμα »πἰί. ΑΥΩΡΓ. : ; 

ΧΙΝ. Φύγε) φευγε τοό. Αἶεχ. ἀδελφιδέ μου] αδελφιδὰς με 33. 
ἢ τῷ νεξρῳ] ἡ τὴ νεδρω 23. τω τάγοτςς, 1ς7, 1ς9, 300. ἐρεῖ τῷ 

τῶν ἐλάφων] α των τξς, 300. ᾿ιδθεῖ τῶν 
ἐπὶ ὄρη] ἐπι τὰ ορὴ 23, 147, 1ξξ; 157, 
τῶν ἀρωμάτων) κοιλωματων 1Π]1, 2ς4. 

.-«ἢ 

ἴῃ οἰατδᾶ. πηίποσε ἍΪεχ. 
, ἔξ, 244, 206. ΑΙά. ΑἸεχ. 

Αὐτῶν 23) 106, 147) 15», 157, 1ξ0, 248, 2ζ2,2ς3, τὰ 400. ἐΡΘ 
ἀπ 



ΑΡΡΕΝΘΙΧ 
΄ 

ΟΟΝΤΙΝΕΥ ράυοᾶ ΑἸ]ίογαπὶ [ηϊογργεΐαπι Εγαρηηθηα ὅτε. δά Γιιδγαπλ (ὐδηῖίοὶ, νοὶ ᾿ἱπεάτα, νεὶ οὗ ἰεξϊο- 

ηἷβ νᾳτγἰεἰαίεη, δὰϊ 4145 φυαίάαπι σδι5, ἄδηυο οἀδηάά. Η!ς5 αυοαὰς Τπδ] υηΧὶ Γμοἐλίοηεβ ᾳυδίάδπι, ρτε- 

(δγίϊηυ ἢ ΄υὰ ἤπρυατεβ εὔε νἱἀεπίυγ, εχ Οοιῃγηβηϊαγίο ΡΒ] ηΙς ΟΑγρα!, αυδπὶ ἔεγυης ΤΕχίαπλ Ταυπὶ δά 

βπεπὶ ἀπογυπὶ Μαπιμογιρίογυπι, Ν᾽ 4111 6 114Π| (ς. εἴ Βάτγδεγίηί, Ἔχε Π6. Οὐοάϊοοβ5 Πηρ}}, 1146π|, αυϊδὰϑ 1η 

Ἰρίο {|δτο, πυπιεγὶβ ἀςΠρηδηῖίυγ. 

ΟΑΡ. 1. ς. μέλαινα] Α. εὐπρεπὴς 2.52.5: ἴῃ Οοάϊοε 248. ϑοβοϊϊαπι εἴ ἀϊοίταγ; τω Αλλω δά(ογιδις Μοηΐ- 
ας. 4. ς(. σκηνώματα] Σ. σκοΐασμος 252. το. Τί ὡραιώϑησαν] Σ, εν κοσμημάσιν 252. 11. ςιγμάτων) Σ. 
ποικιλμάτων. ἐν κεγχροις. μετώ ῥαΐζων. 2 58. Οὐοδέχ 248. Ἰερς οὰπὶ ΗεΧαρ]15, 4. ο.. 15. ἰδοὺ εἶ καλὴ] ιδου ἡ 
καλὴ ΡΏΠοΟ Αγρ. 17. φατνώματα] Σ. αἱ φατνωσεις. οἱ φρωτερες (ἢ). βορατα. 252. (ὐάδχ 248. Ρτο χυπαρισ- 

σοι δαρεῖ Α. βορᾳτιναι, αιοσαπη ςοηπίδητιαπι Οσάεχ τότ. εἰ Ηεχαρίδ. 

ΘΑΡ. 11. Ι. κρίνον} καὶ Χρινον ΡΏΙΟ (αγρ. 4. Εἰσαγάγετέ με] εἰσαγετε με ῬὮΙ]Ο Ολρ. γ. Ὥραισα ὑμᾶς], 

ὡρνισα᾽ ἡμᾶς ΡΗΪο Οατρ. ἐν δυνάμεσι δζς.] (οάεχ 22. σομίεπες ουπὶ Μοπίβυς. [εὰ ργϑπαο οἱ λοιποι τι, 

τα Ἐ.- (ΚΕ Ηεχαρΐᾳ 1π 1ος. ἐγέείρπε ο΄. ἐξυπνισητε 2.52. Ὁ. ἰδοὺ ὅτος] ἰδοὺ ἄυτος ῬΉΏΪΪΟ αγρ. ἐκάύστων] και 
ἐκκυπτῶν ῬΏΪΪο Οὰγρ. 12. ἐν τῇ γῇ 1] «- μῶν ΡΆΠοΟ Οαγρ. 13. ἐξήνεγκεν] Α. προέλαδεν 161, 248. Α. προ- 

εδαλεν. Σ. ἐξεϑηλεν. 252. ἄμπελοι κυπριζ.] ἀμπελοῖ ἡμῶν κυπριζ. ΡΒ Οδερ. 15» Πιάσατε ἡμῖν ἐΣ. σύλλαθδι 
μοι 252. Ἠοχαρὶα Ὠαθεηῖ Αλλ. συλλαῦετε ἡμῖν, (εὰ ἴῃ (ὐοάϊςε 248. ϑοβοϊτυπι εξ ἀϊάπυγ. 

ΟΑΡ, ΠΙ. 4. οὐκ ἀφῆκα] ς. οὐκ αγήσω 252. Ιάστῃ μαρεῖ (οάεχ 248. ργϑῆχο 80ἢ. οἵ Ηοχαρὶ. ᾧ ων Εἰ 6 

Αλλ. 8. δεδιδαγμένοι πόλεμον] δεδιδαγμενοι εἰς πολεμὸον ῬΉ]Ο (γρ. ἀνὴρ ῥομφαία αὐτῇ ] Α. ανδρος μαχαιρα αὖυ- 

τα )48. ἢς εἰἰ4πι ἰῃ ΗεΧΑρὶ 5 : (εἀ (οάεχ 252. εδηάεπι Ἰεξποπετα τω Σ. δαἀ]υάϊοςαῖ. ἀπὰ ϑάμβες ἐν νυξί] 
Σ. δια ᾧφοδους νυκτερινους. Α. ἀπὸ τυτοήσεως εν γυκτι. 252. (Οὐεχ 248. οπλτες ϑυγαγηδοῆι ἰεέμοπεηι. Οὗ. Ηεχ- 
ρα ἴῃ 'Ιοοσὄ. το. ἀγώπην] αγαπὴ ῬΏΠ]οΟ ἀγρ. 11. ἡμέρω εὐφροσύνης] ἡμέρα ευὐφρασιως ῬὮ1]ο ΟΑτγρ. 

ΟΑΡ. ΙΝ- 1. αἱ ἀπεκαλύφϑησαν ὅζς.] Σ. αἱ ἀνεφανησαν εξ ορες του Γαλααδ 161, 248, 252. 2. κεκαρμένων] 

Σ. ολοκλήρων 252. 5. μαᾶξοί σου] -ἰ ὑπερ οἰνον ΡΆΠΟ αγρ. δᾶ. ἐλεύση] καλὴ εἐλευση ῬΏ1ο (Αγρ. 10. ἀδελφή 

μου---μαςοί σου 25], οὐτὴ ἱπτεηεά, ΡΏΠοΟ (αγρ. 11. ὡς ὀσμὴ] ὡς ῬΏΠΟ ὕαγρ. 14. ἀλὼϑ] Α. καὶ χλοὴ 
ιόι, 248. (ἔοτί, ῥγο αλοη.) Οοάδχ 252. βαθεῖ ἀλόν (ἢς) ἤης ποπχίης [πίεγρτγεῖς. ΟἿ Ηεχαρΐα ἴπ ἶος. και 
ὡλωην ῬΏ1ο (ὑατρ. 

ΟΑΡ. ΡΥ. 1. σμύρναν μ5] σμυρναν σὰ ῬΏΙΟ (ὐαγρ. φάγετε πλήσιοι] , πλησιοι ῬΏ1]ο αγρ. 2. ἡ κεφαλή με] 

Σ. ἡ ακεραίω μα 252. 4. καὶ ἡ κοιλία μου ἐϑροῆθη) καὶ κοιλία μου ετωρώχϑὴ ῬὮΠΟ ὕὰγρ. κ. σμύρναν πλήρη] 
σμυρνας πληρεις ῬΏ1]ο (ατρ. ἐπὶ χεῖρας] ϑοἢ. ἐπι τυραν 248. τω Αλλω Δαίογιδιζυγ τη Ηδχαρὶ. 4. . 6. ἘπεῚ 

ῆλϑε] παρῆλθεν ἐκ τοῦ αδου ῬΏ1Ο αγρ. 77. ἦραν τὸ ϑέριςρον] το δὲ ἡρᾶν το ϑεριςρον ῬΏϊΟ ὕάγρ. 16. εἶδος αὐτὲ 

ὅχς.] Σ. νεανίσκος ὡς ἀεθμοξ: 252. 

ΟΑΡ. ΓΥἹ. τ. ᾿Αδελῷ. μα κατέξη] καταδητω αδελῷ. με ῬΉ1ο (ατρ.. 3. ὡς εὐδοκία} Θ. ὃς εὐδοκω 2ς2. (ο- 

ἀεχ 248. δἀδίρυϊατας Ηδεχαρὶ!5, 4. οἔ, ὡραία ὡς] ἐκλεκτὴ ὡς ῬΏΠοΟ άγρ. 4. ἀνεπτέρωσαν] ἐνεπτερωσαν 

ΡΗΠο αγρ. ἀνεφάνησαν] ἀνεκαλυῷϑησαν ῬΏ1ΠοΟ ὕαγρΡ. ς. λαλιά σου ὡραία] Σ. διωλεζις σου καλὴ 248, 252. 
7. καὶ νεάνιδες] ἀλλα καὶ νεανιδὲς ῬΉΏ1]Ο (άτρ. 8. τελεία με] Σ. ἡ ακεραίώ μὲ 252. 11. οὐκ ἔγνω ἡ ψυχή μοω]΄ 

Ὁ ΡΆΠΟ Οαγρ. 12, ὀψόμεϑα] ϑ8.}0]. οραματισϑησομεϑα 248. αυοςσαπὶ σοηΐεηες ΕΑ, Εομ. Ηδυά ἀυδίε εἰ 

Αὐυϊμε ἰεέϊιο, ουἱ δἀπὶ δάίογιρι οάδχ 252. ἴη Ἠεχαρ] 5 Ρτδῆριίαγ Αλλ. (εὰ οἔ. Μοπίδυς. Νοῖ. τη Ἰος. 
13. Σϑνωμέτις] Οδολλαμιετις ῬΏ1ο δτρ. 

ΟΑΡ. ΜΠ. 1. Ναδαρ] Α.. ἐτυσας ἐμεσι: Σ. ἡγεμόνος Ἐναδ. 252. (Οἵ. Ησχαρὶα, εἴ Νοῖ. ἴῃ Εά. ἄοπῃῆ. ῥῥυθ- 
μὰ] Α. συνδεσμοι 252. 48. Δύο μαςοί σου ὅζο., ῬὮΏ]ο αγρΡ. 4. Δαμασκὦῶ] Α. «ποδλητων 161, 248. Αἀ 
Ηεῦτγ. Ῥῴ «α]υάεγε νἱάείυγς. ΟἿ. Κοδεγιίοη. Τβείδυγ. ἰὰ νος. δ δο ἰασθης Ηδχαρία εἰ Ττοπιηλ. ἰη Οοη.- 
οογάδης8. ς. καὶ πλόκιον ὅς. ϑ.ῇοὶ. καὶ ἡ διακοσμησις σου ὡς πορῷυρα βασιλέως περιδεδεμενε εἰλημασ,. 248. 

Ελάδῃι Βαρεπίυγ ἴῃ Ηδχαρὶῖβ, (ςὰ ργαῆχο αλλ. ΑἹ. δεῖ. ὡς πορῷυρα βασιλέως δέδεμενε βερατειμ. 248. 

Οὐπι δ ἔεγε οοηίεηξιγε νάδευγ Οοάεχ 252. Ἰθέϊιοηι νθ6γοὸ ὈγΓίοσὶ ργαῆρι Σ. ροϊογίοσι ᾳΑ. σλόκιον] Α. Σ. 

ἐμ λυκίν 242. 7. Τοῦτο μέγεϑός σου] Α. αὕτη ἀνάπαυσις σου 248. Μοπιβυςο. ἢαδεῖ ἀναφξασις, 4. ο, 8. καὶ 

ὀσμὴ ῥινὸς] ἀλλα και ὀσμή ρίνων ῬΏΠΟ ατρ. το. τῷ ἀδελῷ.} ἐν τω αδελῷ. ῬΉ1]1ο (ατΡ. 

ΟΑΡ. ΨΠΠ. 2. συλλαῷ. με" ποτιῶ) συλλαῦ. με διδαζεις". ποτιω ῬΆ1]οΟ ΟαγρΡ. 4. ἐν ταῖς ἰσχύσεσι τοῦ ἀγροῦ) 
ϑ0ἢ. εν ταῖς δορκάσιν ἢ ἐν ἐλαῷοις τῆς χωρας. 248. 6. Θές με] ϑςἢ. περιϑου με 248. ἴῃ ΗεχΑρΙ]Β τῳ Αλλῳ 

νον. 1]. 68 β - 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑὮ ΟΘΑΝΤΙΟΌΜ. 

δαίοσιδιζυτγ. περίπτερα αὐτῆς ὅζς.] ϑ.ἢ. λαμπάδες αὐτῆς λαμπάδες πυρὸς. 248. Ἧξς-ς αυοαὰδ τῳ ἄλλῳ [ηἴογ- 

γαῖ! δαϊυάιοαηῖ ἨοχαρίΔ. Μοηιδυοοηῖο Ααυ]α ες νἱάδηζαγ, φασὶ δαυϊταγ Ψυΐρ. ΟἿ, Ηεχαρὶ. εἰ 
Νοῖ. ἰπ Ιος. φλόγες αὐτῆς] Φλογες ανϑρακες πυρὸς αὐτὴης ῬΏϊΪΟ Οαγρ. χ. δῷ ἀνὴρ] δωσει ανηρ ῬὮΏΪ]ο (Ατρ. 
9. ἔπ᾿ αὐτὴν] Ἐ. ἐπάνω αὐτῆς 248. ἴπ ΗεΧΑρ]15 εξ Ἰεξο τῷ Αλλὲ ΔΠΟΏΥΠ. 11. ἐν Βεελωμών] ϑοἢ. εν εχοντι 

πληϑος. 248... Ααυϊα Ἰεϑίο εἴς νιΙάεξαγ, ουἱ εἰίατα δαίογιδίξυγ ᾿η Ηδχδρὶῖς. ΟἿ, νογο Νοῖ. ἴῃ ΕΔ, Άοηι. 
12. ἀμπελών μου ὅζο.] Σ. ἀμπέλων ἐμὸς εἰς τῦροσωπὸν μδ. 248. ἢς αυοαια ἴῃ Ηδοχαρ]!8, (ςὰ {δ ττὰ]ο Αλλ. 
13. ἀκὅτισόν με ὠκδτισοὸν μου ῬΏ]Ο ΑγρΡ. 14. ὄρη τῶν ἀρωμάτων] ορὴ κοιλωμάτων ῬΏ1]ο (ὐΑΓρ. 

ΟΟΒΚΕΙΘΕΝΘΔΑ. 

ΕΒΤΉΕΚ. ΡΆΟΨΕΒΒ. 
[η Ῥιβίβιίοης δὰ Εἶπεν ροΐξ νεγθυπι Ἐπ ἰείοπος Ὁτο φωα ἴεσε φια:. (ρ. χν. νεγ. 18. ποῖ, ῥτὸ ὡνὴρ μακρόϑυμος ἱερε μαχρόϑυμος ἀνήρ. 

ΡΒΑΙΜ. ἘΘΟΓΕΒΙΑΒΤ. 
Ιη Ριῖαι, δὰ Ῥί(αϊπιου. 1.10τ. ὅδ ποία (ὐοάϊοῖΞ 262. ὕχο Οὐϊερ Α νετ. 17. σϑρ. ἰδ. δὰ νοσζ. 11. σΔρ. ἰϊ). ἱποϊυῦ, ργὸ Οὐάϊοε τς 4. ἱερς 

 (σγοδίπο ἰεσε (Οοἰδορίο Οαγοϊέπο. ἸΌϊὰ. (ἰδ πο ἤζεγοπει, ααῖε νος. σᾷξς. 

“Ἵγνιεμάσι ἰηίετε ὅγγ. Βαν- Ηεθόγ.. 

᾿ ᾿ 7 ΝΕ οΩ] μάν: 


